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  گفتار پیش

منطقۀ در سه هکتار سطح کشت مرکبات در ایران،  280000بیش از 

، نواحی مرکزي )گیالن، مازندران و گلستان(کاري شامل نوار ساحلی دریاي خزر  مرکبات

فارس و  و سواحل خلیج) فارس، کرمان، کرمانشاه، ایالم، کهگیلویه و بویراحمد و یزد(

بر  .برآورد شده است) خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان(دریاي عمان 

اساس آخرین اطالعات آماري وزارت جهادکشاورزي، ایران مقام نهم از نظر سطح زیر 

، همکاران احمدي و(کشت مرکبات و مقام هفتم از نظر میزان تولید در جهان را دارست 

شوند که رطوبت و دماي نسبی باالیی دارند، و  ی کشت میمرکبات در مناطق). 1393

، مرکباتاز میان آفات . گیرند هاي مختلفی قرار می معموال در معرض آفات و بیماري

خصوص در نوارساحلی شمال و مناطق گرم جنوب ایران، که  ه، بهاي گیاهی شپشک

گونه  981. اهمیت فراوانی دارند حرارت و رطوبت براي رشد حداکثري آنها وجود دارد

گونه از منطقه  174گزارش شده، که از این تعداد در دنیا شپشک گیاهی روي مرکبات 

شپشک گیاهی گونه  24در ایران حدود . (Garcia et al., 2017) پالئارکتیک هستند

هاي  ها تقریبا تمام قسمت آن باشند، میمتعلق به چهار خانواده روي مرکبات فعال 

خاك،  ،بآها بخوبی توسط باد،  شپشک .دهند مورد حمله قرار می را گیاهان میزبان

تجارت جهانی نیز یک عامل مهم در و د نشو حیوانات اهلی و وحشی پراکنده میانسان، 

 .است آنان انتشار جهانی

هاي گیاهی  در مورد شپشک الزمهدف اصلی این مطالعه، فراهم آوردن اطالعات 

شناسی در  براساس ریخت در حد امکان ها شپشک شناسایی) 1 :استایران مرکبات 
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) 3ایی با تهیه اسالیدهاي میکروسکوپی  اعتبارسنجی شناسایی مزرعه) 2مزرعه 

اهمیت اقتصادي، دامنه میزبانی، شناخت ) 4طور کلی  به ها شپشک شناسی زیست

در حد  طبیعیدشمنان شناسایی ) 5هر گونه شپشک گیاهی و جهانی و داخلی پراکنش 

  . امکان

شناسی، اهمیت اقتصادي،  هاي علمی مربوط به زیست در این مطالعه، از یافته

هاي گیاهی سایر محققین ایرانی و در مواردي محققین خارجی  دشمنان طبیعی شپشک

الزم است از مطالعات همکاران که با حفظ امانت در این کتاب . استفاده شده است

ها، تصاویر و  چنین عالوه بر ترسیم هم. سپاسگزاري شود استفاده شده است تشکر و

ها و تصاویري استفاده  دار تهیه آن بوده است، از ترسیم هایی که نویسنده عهده پراکنش

  .ها با ذکر منبع مشخص شده است شده است که منبع استفاده آن
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  مقدمه

باالخانواده گروهی از حشرات هستند که در  (scale insects)هاي گیاهی  شپشک

قرار  Hemipteraو راسته  Sternorrhyncha، زیرراسته Coccoidea هاي گیاهی شپشک

شود  خانواده تقسیم می 51شناسی، به  براساس مطالعات شکل هاي گیاهی دارند، شپشک

)Garcia et al., 2017 ( اند  خانواده آن در ایران شناسایی شده 13که تا کنون

)Moghaddam, 2013a .(هاي سپردار  خانواده شپشک Diaspididae  اولین خانواده از

هاي  هاي شپشک سپس خانواده ،چنین در ایران استدر جهان و هم نظر تعداد گونه

این باالخانواده . دارندقرار  Coccidaeتن  هاي نرم و شپشک Pseudococcidaeآردآلود 

را در نواحی اي  گونهترین تنوع  در دنیا، بیش گونه توصیف شده 8000با بیش از 

ها معموال حشرات کوچک غیرمعمولی  شپشک. باشند گرمسیري و مرطوب دنیا دارا می

ل قطعات دهانی در این گروه تبدی. هستند، که شباهت چندانی با سایر حشرات ندارند

 هفتایتغییر شکل هاي بلندي  هاي باال و پایین به نیزه به خرطوم گشته، طوري که آرواره

داده و از شیره  اي تشکیل گیرند و دو کانال بزاقی و تغذیه و درون لب پایین قرار می

 هاي گیاهی داراي دو شکلی جنسی هستند، بدین شپشک .کنند گیاهان تغذیه می

، با بدن بیضی یا )مترمیلی 10تا  5/0از (ها بدون بال، معموال کوچک  صورت که ماده

حشرات ماده بسته به خانواده . شکل جوانه رویشی روي گیاه نمود دارندگاهی به و گرد، 

و مرحله سنی پورگی تمایل به کاهش یا از دست دادن بعضی از زوائد بدنی مانند پا و 

حشرات نر داراي یک . تحرك هستند شاخک دارند، و اغلب کم تحرك و یا کامال بی
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اي  زندگی یک روزه خود، تغذیهجفت بال و بدون قطعات دهانی، در نتیجه در طول 

انجام هاي بالغ  ماده شناسی ریختبر اساس  اًتها عمد شناسایی شپشک). 1 شکل(ندارند 

  . مانند یم یباق اهانیگ يرو يتر یطوالن مدت به ها آن رایز شود می

  

  
حشرات ماده معموال سه یا چهار مرحله رشدي و حشرات نر پنج مرحله رشدي تا 

ها کامال رایج  تکثیر جنسی در بین شپشک). 2 شکل(گذرانند  رسیدن به بلوغ را می

  ها معموال زیر سپر، زیر بدن ماده و یا درون پوشش مومی که توسط  تخم. است

هاي سن  ها توسط پوره پراکنش شپشک. شوند شوند، گذاشته می ها ترشح می شپشک

   .گیرد یک صورت می

  

  

  

 

  هاي گیاهی حشره نر شپشک - 1شکل                                         

 )Malumphy, 2015برگرفته از (                                  
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تغذیه ) و ریشه برگ، میوه، ساقه، شاخه(ه میزبان هاي مختلف گیا از قسمتها  شپشک

هاي ایجاد  درون غالف گیاهان، حفره ،هاي مخفی ها در مکان بسیاري از گونه. کنند می

توانند به سادگی از  طوري که می ها قرار دارند، به ریشه حتیها و یا  تنه شاخهشده روي 

، عدم وجود حضور در منطقه جدید، نرخ زادآوري باال . اي بگذرند مقررات قرنطینه

شرایط مناسب آب و شود در کوتاه مدت جمعیت آنان در  دشمنان طبیعی باعث می

  .در منطقه استقرار نمایند هاي گیاهی افزایش یابند و هوایی و میزبان

  

  مراحل مختلف زندگی شپشک نر و ماده - 2شکل 

 )Danzig, 1993برگرفته از (

دومپوره سن  شفیرهپیش    حشره نر شفیره 

 پوره سن اول حشره ماده پوره سن دوم
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  هاي گیاهی شپشک با مدیریت مبارزه

هاي طبیعی معموال زیر  ها در مکان شپشک درختان میوه و غیرمثمر به آلودگی

ها، شرایط رشدي گیاه،  متقابل پارازیتوئیدها، شکارچی اتاثر دارد،سطح خسارت قرار 

زیر سطح  گیاهی يها شپشکداشتن جمعیت  نگاه ، همگی دردفاع طبیعی گیاه از خود

 که گیاهان براي تجارت یا براي زیبایی فضاهاي سبز زمانی. موثر است زیان اقتصادي

سرکوب در  همگی ،ها بر روي آفات مختلف کش آفت استفاده ازو  ،شوند برده می کار هب

 IPMکارگیري برنامه  هب .د بودنخواهموثر هاي گیاهی  ناخواسته دشمنان طبیعی شپشک

براي بانی غهاي باهاي متنوع کنترلی و تکنیک کارگرفتن تلفیقی از تاکتیک هیعنی ب

  .استطح خسارت هاي گیاهی زیر س جمعیت شپشکپایین نگاه داشتن 

 به کشور یا یقبل از وارد کردن گیاه . (Detection) لودگی گیاه به شپشکآکشف 

درختان، مناطق زخمی شده زیر پوسته شل ، باید تنه، آنجدید و کشت  منطقه یک

ها  ها در آن قسمت هایی که شپشک خصوص محل ه، بدرخت، سطح رویی و زیرین برگ

  . ، مورد بازرسی دقیق قرار گیردفعالیت دارند

گام براي  نتری مهمگیاهی، هاي  شناسایی دقیق شپشک. (Identification) شناسایی

 دیگریاهی با همهاي گ بیولوژي شپشک ،است کارآمداجراي یک سیستم مدیریت 

هاي سن یک، تعداد نسل  همانند زمان ظهور پور ،زندگی چرخههاي  تفاوت .متفاوت است

ها  یر بسزایی در موفقیت مدیریت شپشکتاثتواند  گذرانی می زمستاننحوه در سال، یا 

حساسیت در صورت نیاز، و هاي شیمیایی  پاشی سم کارگیري هزمان ب .اشته باشدد
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ش داشته هاي کنترل نق روشتواند در انتخاب  می مذکور به عملیات دشمنان طبیعی

. شود دانسته آفتاما این اطالعات ممکن نخواهد بود مگر اینکه نام علمی صحیح ، باشد

-در بعضی موارد احتمال شناسایی شپشک در مزرعه با مشخص کردن مطالعه ریخت

وجود ترجیح میزبانی و شناسی ظاهري، پراکنش، محل فعالیت روي میزبان گیاهی، 

نوع ن که ای است هایی یکی از اهداف این مطالعه، فراهم آوردن روشدر حقیقت، . ددار

وسط اي تشناسایی مزرعهشود  اما شدیدا توصیه می را فراهم کند،شناسایی در مزرعه 

  . تایید شود شناسایی میکروسکوپی اسالیدها

ها مشخص و شناسایی  شپشک زمانی که. (Monitoring) آفتهاي  ردیابی شپشک

چه  :دنردیابی شو باشند میشامل موارد زیر که طور منظم  هبها  جمعیت آنشدند، باید 

 و هستند کنترل دشمنان طبیعی تحتها  که آیا آن هاي سن یک ظاهر و این هزمانی پور

در صورت . کند می و پراکنش بیشتري پیدا استافزایش رو به ها  شپشکیا جمعیت 

زمانی  .هاي کنترلی الزامی شود تاکتیکممکن است اتخاذ  ،ها جمعیت شپشکافزایش 

سن یک  يهارهوشود، ردیابی پ عنوان یک انتخاب تاکتیکی مطرح می هپاشی ب که سم

هاي نواري دو چسب) 1: شود میاز دو طریق انجام  این ردیابی. کند اهمیت پیدا می

به نوارها هاي سن یک سرگردان  پورههاي درختان آویزان شود، و  شاخهطرفه روي 

 هاي توسط کارت پخش هستند،که توسط باد در فضا هاي سن یک  پوره) 2؛ چسبند می

معموال . شوند هستند جذب میلوده نصب اي چسبنده که در سایبان درختان آ طعمه

 پاشی توصیه پس از دو تا پنج روز سم شد،ها مشخص  پوره جمعیتزمانی که اوج 
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هاي سن یک ههور پورظهاي چسبنده موثرترین روش ردیابی استفاده از تله. شود می

  .است

زیست  مواد شیمیایی سازگار با محیط. (Chemical control) کنترل شیمیایی

(biorational)  این مواد . شوند میبعد از استفاده خشک سمومی هستند که بالفاصله

از این  (soaps)ها  دیترژنتها و  روغن. ترین اثر سوء را روي دشمنان طبیعی دارد کم

این سموم با ایجاد خفگی و نفوذ به سیستم تنفسی و اختالل در  ظاهراً. سموم هستند

سموم . (Davidson et al., 1991)نمایند  رآیندهاي فیزیولوژیک حشره عمل میف

؛ سمومی که روي سیستم شوند تولید می ها در انواع مختلف در آزمایشگاه کش آلی حشره

ماندگاري  غیره،گذارند، مانند اندوسولفان، دیمتوآت، ماالتیون و  عصبی حشرات اثر می

روي دشمنان طبیعی اثرات سوء  چنین و هم ،داشته طوالنی روي طبیعت و محصوالت

ماندگاري بسیار طوالنی روي محصوالت دارد، روي  ؛ سموم سیستمیکرنداگذ جاي می هب

 ,Miller and Davidson) گذارد میسیستم عصبی تاثیر  nicotinoidهاي  دهکنن فتادری

، با کنند پوست درختان تغذیه میاز هایی که  دست آمده شپشک هبر اثر تجارب ب. (2005

. شوند پاشی از طریق خاك با سموم سیستمیک کنترل نمی سم و سموم تماسی

اند، شاید  ریزي نرسیده مرحله تخمکنند و هنوز به  ها تغذیه می که از برگ یهای شپشک

پاشی  طریق سماز ها اسپري و یا  بعضی از سموم سیستمیک که روي برگوسیله  هب

  .(Rebek and Sadof, 2003)کنترل شوند  خاك
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کننده رشد علیه  دو نوع تنظیم از .(Growth Regulators) هاي رشد تنظیم کننده

 .گذارند اثیر میتحشره  تولیدمثلروي رشد یا  که شود هاي گیاهی استفاده می شپشک

د و بهترین نکن اندازي جلوگیري می از پوست buprofezinینی نظیر تلی کیآمواد  )1

ها  اي که در این نوع سمپاشیحشرات ماده. مرحله پوره سن یک است ،آنها زمان کاربرد

 هورمون جوانی هستندراي اسمومی که د )2گذارند؛  هاي کمتري می مانند تخم زنده می

. دنکن را مختل می اندازي روند پوست pyriproxyfen و  s-kinopreneنظیر 

 اثیر چندانی روي دشمنان طبیعی ندارد و فقط ممکن است روندتهاي رشد  کننده تنظیم

  .(Darvas and Varjas, 1990)را مختل کند  ها تکامل شفیرگی بعضی از کفشدوزك

که روي درختان هایی  بسیاري از شپشک. (Biological Control) کنترل بیولوژیک

 کهزمانیتا  .اند وارد شده منطقهلوده به آهاي  مرکبات فعالیت دارند توسط نهال

فرستادن فات وارداتی، آ این هاي جدید اختراع نشده بودند، تنها راه مقابله با کش آفت

بخوبی  و دشمنان طبیعی بوده نجاآبومی  ،ی که این آفاتیشناسان به کشورها حشره

 Vedaliaخوشبختانه اولین تالش براي وارد کردن سوسک  ،کردند آنان را کنترل می

 دشمنان طبیعی. موفقیت روبرو شد ایران با براي کنترل شپشک استرالیایی از فرانسه به

، Aphytisجنس  ازی یهامانند زنبورها اکتوپارازیتمعموال از  هاي گیاهی شپشک

امل گروهی ها ش ، و شکارچیEncyrtidaeو  Aphelinidaeهاي ها از خانواده اندوپارازیت

 هاي بیماریزا ها، و قارچ بالتوري ،ها ها، کنه تریپس، )ها نظیر کفشدوزك(ها  از سوسک

  . (Miller and Davidson, 2005) هستند
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هاي خارجی  گونهوارد کردن ) 1: اخته شده استسه روش کنترل بیولوژیک شنتا کنون 

حفظ ) 3اي موجود با پرورش انبوه؛ ه هافزایش تاثیر گون) 2وارداتی؛  آفاتبراي کنترل 

هاي مفید،  روش حفظ گونه. هاي مفید موجود با حداقل استفاده از سموم شیمیایی گونه

  .است IPMموفق برنامه  ترین رکن یک اساسی

استفاده  IPMزراعی که در یک برنامه  هاي روش. (Cultural Control) کنترل زراعی

چنانچه درختان در شرایط  ب کشت درختان،انتخاب محل مناس) 1: شامل دنشو می

سازي  به) 2؛ شود میفات بسیار کم آمقاومت آنان نسبت به حمله د، ننامطلوب کشت شو

ه شدید زیر حملهاي درختان  که شاخه زمانی ،زراعی استمهم هاي  وشریکی از 

م کردن آن ونسبت به معد ان قطع و سریعاًبدرخت میز قرار دارند، بخش آلوده هاشپشک

تواند تاثیر قابل توجهی در پایین آوردن جمعیت  ها می اصالح زیستگاه) 3؛ شوداقدام 

ها نباید هرگز نزدیک  هاي گیاهی حساس به شپشک ها داشته باشد، مثالً میزبان شپشک

تاثیر دشمنان طبیعی روي هاي خاکی کشت شوند، زیرا گرد و خاك مانع از  جاده

  .(Rosen and DeBach, 1990) شوند میها  شپشک

ها در مورد  ینگران. (Integrated Pest Management IPM) مدیریت تلفیقی آفات

 شدن ها، آلوده کش آفتدر برابر  فاتآ ها، مقاومت کش آفت یطیمح یستاثرات ز

 یک يساز یادها مجبور به توسعه و پرمتخصصان محصوالت کشاورزي به بقایاي سم، 

 یروش به دنبال حفظ کنترل طوالن ینا. کرده است IPMنام به  یطیمح یستز یکردرو

اصالح  یولوژیکی،مانند کنترل ب یریتمد يهاياستراتژ يسازیکپارچهبا  آفت ۀگونمدت 
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 یاهیگ يها و استفاده از ارقام مقاوم گونه زراعی به هاي روش ،گیاهان میزبان یستگاهز

هاي فوق موثر کش زمانی انجام خواهد شد که سایر روش آفتاستفاده از سموم  .است

هاي زنده،  شوند که حداقل تاثیر را روي ارگانیسم هایی انتخاب میکشآفت. نباشد

 ينسبتا باال یتحساس یلبه دل. سالمتی انسان، و محیط زیست داشته باشند

 IPMبه طور موثر با استفاده از روش  یزآنها ن یعی،به دشمنان طب هاي گیاهی شپشک

  . شوند کنترل می

  هاي اقتصادي آفتهاي گیاهی به عنوان  شپشک

Kosztarab (1990) هاي گیاهی را بسته به گونه بررسی کرده  اي شپشک تغذیه عالیم

. ها انجام شود ها و یا میوه زمانی است که تغذیه روي برگ عالیم خسارت معموالً. است

به شکل یک هاله گرد کوچک زردرنگ  Aonidiella aurantiiهایی نظیر  خسارت گونه

 یه سبز باریکحنا ها یک تعدادي از شپشک. شوند شپشک ظاهر می تغذیه محل اطراف

دهند  ها ترجیح می پشکبعضی از ش. تر شود تدریج تیره هکه ممکن است ب کنند تولید می

هاي سبز روي  سطح  صورت لکه از سطح زیرین برگ تغذیه کنند، ولی عالیم خسارت به

 Diaspidiotus ژوژه شپشک سن ها نظیر بعضی از گونه. رویی برگ قابل مشاهده است

perniciosus دا از اینکه جهاي شدید، در خسارت. گذراند جا می هاي قرمز از خود به لکه

  باعث خزان زودرس اي شده و  ها زرد یا قهوه آورند، برگ را بوجود می یعالیمچه 

، Coccidaeتن  هاي نرم خصوص در مورد شپشک هاز دیگر عالیم خسارت ب. شوند می

است  ) دوده(ترشح عسلک است، عسلک مکان بسیار مناسبی براي رشد قارچ فوماژین 

 ،دیاب شدت کاهش می هفتوسنتز گیاه بکه در نتیجه سطح سبزینه گیاه را پوشانده و 
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 .Cو  Ceroplastes floridensisاي  هاي ستاره نظیر شپشک ها حتی در بعضی گونه

aurantii هایی  شپشک. خسارت ناشی از عسلک بیشتر از تغذیه مستقیم شپشک است

 .نماید هاي درخت میزبان خسارت وارد می به تمام قسمت Aonidiella aurantiiنظیر 

روي  Chrysomphalus aonidumدر ایالت تکزاس امریکا، خسارت ناشی از شپشک 

خسارت ساالنه . (Anonymous, 1977)میلیون دالر است  85/3مرکبات بالغ بر 

. (Kosztarab, 1977)میلیون دالر برآورد شده است  500در حدود  ادر امریک هاشپشک

مرکبات برآورد نشده است، ولی  ها روي درختان در ایران خسارت وارده توسط شپشک

  .هستندفات اصلی درختان مرکبات در شمال و جنوب ایران آها از  شپشک

  شوند، بیشتر  ها باعث بروز خساراتی به محصوالت کشاورزي می طغیان شپشک

هاي آلوده وارد  هایی که روي مرکبات ایران فعالیت دارند از خارج توسط نهال شپشک

ها معموال در مناطق اصلی، توسط دشمنان طبیعی خود  شپشکاین گونه . اند شده

کننده و در شوند ولی با ورود به مناطق جدید در غیاب عوامل طبیعی کنترل کنترل می

صورت شرایط مناسب محیطی مانند شرایط آب و هوایی و گیاهان میزبان مناسب، 

  .شوند مستقر می

  یهاي گیاه طرز تهیه اسالیدهاي میکروسکوپی شپشک

در منابع هاي گیاهی  شپشک هاي مختلفی براي تهیه اسالیدهاي میکروسکوپی وشر

 شپشک استفاده بیشتر مورد McKenzie (1956)مختلف بحث شده، و روش پیشنهادي 

 :واقع شده استشناسان 
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. شوند انتقال داده می% 10به محلول پتاس % 75 اتیلیک الکلاز هاي شپشک  نمونه) 1

 به ساعت به صورت غیرمستقیم روي حرارت گذاشته یا تا یکدقیقه  30 مدت سپس

هاي کامال  نمونه ؛دنشو می ساعت در حرارت معمولی اتاق نگه داشته 12-24مدت 

ها  در صورتی که نمونه. گیرند اسکلروتیزه گاهی به مدت یک هفته داخل پتاس قرار می

% 80مدت دو ساعت در الکل  راي ثابت شدن حداقل بهب ها رازنده و تازه باشند، ابتدا آن

یک شکافی در قسمت شکمی بین  جهت کمک به شفاف شدن نمونه(دهند  قرار می

ها به داخل آب  نمونهپس از شفاف شدن، ) 2). شود پاهاي جلویی و میانی ایجاد می

تا  شود و با کناره سوزن فشارهاي آرامی روي نمونه وارد می دنشو می مقطر انتقال داده

 glacial aceticها به داخل محلول  نمونه) 3. به طور کامل خارج شود محتویات بدن

acid (GAA) نماید تا بازمانده محلول پتاس  شوند، این محلول کمک می می انتقال داده

) 4. گیرند دقیقه در این محلول قرار می 30ت مد به ها نمونه. از نمونه خارج گردد

این مرحله بسته به غشایی . دهند به داخل محلول فوشین انتقال می GAAا از رها  نمونه

+ گرم  5/0اسید فوشین (انجامد ساعت به طول می 24ن نمونه از یک تا دیا کیتینی بو

  سپس )5). لیتر میلی 300آب مقطر + لیتر  میلی 25به میزان % HCL 10محلول 

دقیقه  10هرکدام به مدت % 100و % 96، %75ها به ترتیب به سه محلول الکل  نمونه

چنانچه این مرحله به خوبی انجام  ؛گیري بسیار مهم استمرحله آب ؛شوند قرار داده می

گیري فشار کمی با آب مرحله طول رد. س از مدتی تیره خواهند شدها پنشود، نمونه

هاي چربی تکهچنانچه . ی خارج شودشود تا فوشین اضاف نمونه وارد می سوزن روي

دقیقه به  10به مدت % 100ها را پس از الکل توان نمونه می ،داخل بدن باقی بماند
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و منتقل  )قسمت 1کریستال اسید کربولیک + قسمت  3گزیلول (محلول کربول گزیلول 

اي که گزیلول مادهباید توجه داشت . منتقل کرد% 100دقیقه دوباره به الکل  10پس از 

ها از نمونه) 6. استشناق آن دوري جست تقیم و یاخطرناك است و باید از تماس مس

کند که روغن میخک کمک می شود، به داخل روغن میخک منتقل می% 100الکل 

  ساعت  24این مرحله تا . ج شودمانده قطرات آب کامال خارتر و باقی نمونه شفاف

یک قطره کانادا در آخرین مرحله، نمونه را روي الم گذاشته، ) 7. کند تواند ادامه پیدا می

در این مرحله قطرات . گذارنددهند و المل را آهسته روي آن میبالزام روي آن قرار می

اسالیدهاي تهیه ) 8. شود اضافی کانادا بالزام توسط کاغذ صافی از اطراف الم پاك می

  داريسیوس نگهلدرجه س 40هفته در انکوباتور در دماي  6تا  4شده به مدت 

. شودکت جداگانه در دو طرف اسالید ثبت مییعات الزم روي دو اتالاط. گرددمی

، طول و عرض ارتفاع ،)استان، شهرستان و منطقه(آوري اطالعاتی نظیر محل جمع

ی گیاه م، نام علمی خانواده، نام علگونهروي اتیکت سمت راست و نام علمی  جغرافیایی

  .شوند سمت چپ ثبت میروي اتیکت  کننده شناساییآوري کننده و  میزبان، نام جمع

صفات روي مرکبات بر اساس گیاهی هاي هاي شپشک کلید شناسایی خانواده

  میکروسکوپی حشرات ماده کامل

  Monophlebidae  .............  حشره ماده کامل داراي منافذ تنفسی در ناحیه شکم  1

  2  .............................................  حشره ماده کامل فاقد منافذ تنفسی در ناحیه شکم  -
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در  ، واقع(anal plates)یک جفت صفحه مخرجی  داراي حشره ماده کامل  2

  Coccidae  ........................  .عقب بدن انتهايدر  (anal cleft) شکاف مخرجقاعده 

در قاعده شکاف  (anal plates)حشره ماده کامل فاقد یک جفت صفحه مخرجی   -

  3  .............................................................  در انتهاي عقب بدن (anal cleft)  مخرجی

    ...........................  دهندشکم ادغام و تشکیل پیژیدیوم را می V−VIIIهاي مفصل  3

    ...................................................................................................................  Diaspididae  
    ..............  دهندمینو تشکیل پیژیدیوم را  نشده شکم ادغام V−VIIIهاي مفصل  -

    ...........................................................................................................  Pseudococcidae  
 

 Diaspididaeهاي سپردار  شپشکخانواده 

هاي گیاهی خانواده شپشکباالبیشتر از یک سوم جنس،  418با هاي سپردار  شپشک

(Coccoidea) دهند تشکیل می را (Garcia et al., 2017) .هاي  بندي تاکنون تقسیم

تمام مختصصان در تقسیم این ، ولی استوجود مهاي سپردار  متعددي براي شپشک

 القول هستندمتفق Diaspidinaeو  Aspidiotinaeدو زیرخانواده  خانواده به

 (Williams and Watson, 1987) .هاي سپردار از دیرباز در ایران انجام  مطالعه شپشک

 مطالعات بسیار 1350تا  1325هاي  بین سالکوثري  و بزرگانی نظیرشده است 

  .اند اي روي این خانواده انجام داده هارزند

هاي  این خانواده برخالف سایر خانواده. هاي سپردار صفات ظاهري شپشک

به بدن حشره نچسبیده است  هستند که مانندي پوشش سپرهاي گیاهی داراي  شپشک
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ها  توسط روزنهسپر . یک یا دو پوسته پورگی، معموال قابل رویت تشکیل شده استاز  و

)pores (ترشحی هاي و کانال )ducts( واقع در ناحیه پیژیدیوم )pygidium( که  ترشح

شکل سپر تا کشیده یا بیضی است؛ گرد، حشره  سپر. شوند به مرور زمان سخت می

  ). 3 شکل( مزرعه موثر استسطح جنس در ها در شناسایی شپشکحدي در 

  

  

                                  

  
  

  

  

  

  

  

  

فاقد   هاي ماده کامل شپشک. )4 شکل( هاي سپردار صفات میکروسکوپی شپشک

همراه با یک یا چند مو  توسط یک زائده (antennae)ها  شاخک ،و شاخک هستند پا

جلویی و هاي  جفت بصورت (spiracles) ؛ منافذ تنفسیجایگزین شده استانتهاي آن 

همراه با آن  (disc pores)هاي دیسکی شکل  عقبی در قسمت سینه حشره و اغلب روزنه

را  (pygidium)هاي انتهاي بدن درهم ادغام شده و پیژیدیوم مفصلشوند؛  مشاهده می

 پوسته پوره سن یک

 پوسته پوره سن دو

 سپر ماده کامل

 کشیدهسپر      گالبی شکلسپر     گردسپر    

   گیاهی هايشپشک در سپر انواع -3 شکل

  )Williams and Watson, 1987برگرفته از (          
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اي  یا خارهاي غده) plates(ها و شانه) lobes(ها  دهند؛ معموال با لوب تشکیل می

)spines (هاي جفت دوم و سوم هایی که لوبشپشک .شوند شناخته می روي پیژیدیوم

، اما (barred-2) استاي حلقهدو (ducts)هاي ترشحی کانال ،باشند (bilobed)دولوبه 

  و  (barred-1) ايحلقهیک يها، کانالممکن است (plates)با شانه  هايشپشک
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 barred-2) اي یادوحلقه

  ).5 شکل( هر دو تیپ را با هم ندارند داشته باشند ولی هرگز (

  

  

  

  

  شکل شناسی میکروسکوپی شپشک ماده کامل  - 4شکل 

 )Williams and Watson, 1987برگرفته از (
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دو  دارايهاي نر دو مرحله پورگی و شپشکداراي هاي ماده شپشک .زندگی چرخه

نسل در سال  6تا  1 دارايها شپشک. شفیرگی و شفیرگی هستندمرحله پورگی، پیش

شفیرگی و شفیرگی و پیشجز  هتواند در هر سنی بگذرانی آنها میانتو زمس هستند

. هستندر رایج تسن دو پورگی و حشرات ماده تلقیح شده احتماال بیش ،حشره نر باشند

و یک شکاف  شوندزیر پوشش سپر گذاشته می (crawler)ره سن یک وها یا پتخم

. شوندهاي سن یک خارج میکوچک در ناحیه انتهاي پشتی سپر ایجاد شده و پوره

ها پس از پیدا کردن محل مناسب تغذیه، در همان جا مستقر شده و تبدیل به پوره پوره

  .دهندهاي خود را از دست میو شاخک در این مرحله پاها. سن دو میگردد

  جزئیات حاشیه پیژیدیوم - 5شکل 

 )Williams and Watson, 1987برگرفته از (
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گیاه فرو  فتادرون ب را حشرات ماده این خانواده قطعات دهانی بسیار طویل خود

حرکت شوند، بیحشرات نر نابالع نیز تا زمانی که بالغ می. دنرده و هرگز حرکتی ندارک

 حشرات ماده و مراحل نابالغ حشره نر توسط یک پوشش بنام سپر محافظت. هستند

. شوندترشح میها حتی پورهاین سپر، مواد مومی هستند که توسط حشره . شوندمی

هاي شپشک. گذارندمی زیر پوشش سپررا  ها یا نوزادانتخم هابسته به گونه، ماده

اهی در مزرعه با بواسطه داشتن سپر متمایز هستند، در هاي گیسپردار از سایر شپشک

الزم  یادآوري این نکته. شودبدن شپشک ترشح میبعضی موارد یک پوشش غشایی زیر 

ماند و تنها روش مشخص که سپر حشرات مرده روي گیاهان میزبان باقی می است

شود که اي خارج میکه شپشک زنده است یا نه، مالش سپر است که شیرهکردن این

  .نشان از زنده ماندن حشره است

  

  سپردار مرکبات بر اساسهاي هاي خانواده شپشککلید شناسایی گونه

   )Davatchi and Taghizadeh, 1954(حشرات ماده  شناسی ظاهريشکل

 )بازنویسی از نگارنده(

  2  ......................  نتهاي سپر اسپر حشره ماده کشیده و باریک، پوسته پورگی واقع در   1

  3  ................................  سپر حشره ماده گرد، پوسته پورگی در انتهاي سپر قرار نگرفته  -

 Lepidosaphes gloverii (Packard)  ......  سپر حشره ماده باریک و تقریبا مستقیم   2

    ...  طور محسوسی منحنی شکلسپر حشره ماده واوي شکل، انتهاي آن عریض، و به  -

     ................................................................................  Lepidosaphes beckii (Newman)  
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  4  ..........................................................................  سپر ماده  حاشیهپوسته پورگی واقع در   3

  6  ......................................  سپر ماده پوسته پورگی واقع در مرکز یا کمی خارج از مرکز  -

  5  .......................................................................  سپر حشره ماده گرد یا کمی بیضی شکل  4

مستطیل شکل، به رنگ سیاه، حاشیه انتهاي سپر داراي - سپر حشره ماده مربع  -

  Parlatoria ziziphi (Lucas)  ..............................................................  غشاء سفیدرنگ 

    ...............  ايرنگ خاکستري زرد، پوسته پورگی زرد مایل به قهوهسپر حشره ماده به  5

     ..............................................................................  Parlatoria pergandi (Comstock)  

    .......................رنگ سبز زیتونیسپر حشره ماده به رنگ خاکستري، پوسته پورگی به  -

     ............................................................................................  Parlatoria oleae (Colvée)  

  7  .............................................................................................  سپر حشره ماده کامالً مسطح   6

  9  ...................................................................  سپر حشره ماده گرد، در وسط کمی برجسته -

   Coquillett)( Aonidiella citrina  .....................  سپر حشره ماده شفاف، به رنگ زرد   7

  8  ................................................................................شفاف، به رنگ قرمز سپر حشره ماده  -

  Anonidiella aurantii (Maskell)  .....  این شپشک فقط در شمال ایران فعال است  8

   .....................................................................  این شپشک فقط در جنوب ایران فعال است  -

     ..............................................................................  Aonidiella orientalis (Newstead) 

 Chrysomphalus dictyospermi (Morgan)  ...........  اي رنگسپر حشره ماده قهوه  9

  10  ..............................................................................  نیست اي رنگسپر حشره ماده قهوه  -

    ..............................................................  سپر حشره ماده سفید، پوسته پورگی زرد طالئی  10

    ..............................................................................................  Aspidiotus nerii (Bouché)  
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    ...........  رنگاي، کمی نامتقارن، پوسته پورگی تیرهسپر حشره ماده زرد مایل به قهوه  -

     ................................................................................  Hemiberlesia rapax (Comstock)  
  

اساس بر  هاي سپردار مرکباتشپشکهاي خانواده گونه شناساییکلید 

   حشرات ماده میکروسکوپی شناسیشکل

دومین لوب . (plate) ، فاقد شانه(gland spines) ايپیژیدیوم داراي خارهاي غده  1

  Diaspidini(  .............................................  2قبیله ) (bilobed(پیژیدیوم معموال دولبه 

دومین لوب پیژیدیوم هرگز . اي، فاقد خارهاي غده(plate) پیژیدیوم داراي شانه  -

  4  ......................................................................................................................... دولبه نیست

. حشره ماده کامل گرد یا نیمه گرد؛ سپر پورگی مرکزي یا نیمه مرکزيسپر   2

    ........................................   هاي پرپیژیدیومتر از مفصلسرسینه حشره ماده بالغ بزرگ

    ..............................................  Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti) 

سرسینه . سپر حشره ماده کامل بیضی یا کشیده؛ سپر پورگی کناري یا انتهایی  -

  3  ....................................................  هاي پرپیژیدیومتر از مفصلحشره ماده بالغ کوچک

کشیده و الفی  بدن ماده. II & IIIو  I & IIهاي شکمی بین مفصل spursداراي   3

  Lepidosaphes gloveri Packard  ........................................................................   شکل

    .......  شکلپهن و واوي در ناحیه سر  بدن ماده. هاي شکمیبین مفصل spursفاقد   -

    ....................................................................................  Lepidosaphes beckii Newman  
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 پیژیدیوم کوتاه، و داراي دو حلقه (dorsal macroducts)هاي پشتی ماکروداکت  4

  ریش شدهریشها بزرگ و در انتها شانه. (barred-2) کیتینی

  Parlatorini(  ............................................................................................................  5قبیله (

نخی شکل، و  پیژیدیوم بلند و (dorsal macroducts)هاي پشتی ماکروداکت  -

 ها به اشکال مختلفشانه. (barre-1)داراي یک حلقه کیتینی 

  Aspidiotini(  ..........................................................................................................  8قبیله (

در  (earlike process) مانندحاشیه سرسینه داراي یک زائده مشخص گوش  5

  Paraloria ziziphi (Lucas)  ..................................................................................  طرفین

در  (earlike process)  مانندحاشیه سرسینه فاقد یک زائده مشخص گوش  -

  6  ....................................................................................................................................  طرفین

  7  .........................................................   هاي سوم و چهارم، بین لوب3ها به تعداد شانه   6

 Parlatoria oleae Colvée  ..........   هاي سوم و چهارم، بین لوب4تعداد  ها بهشانه  -

زیرمیانی در اطراف و یا باالي  (macroducts) هايماکروداکت دارايپیژیدیوم   7

 Parlatoria crypta McKenzie   .............................  سطح پشتی بدن حلقه مخرجی

حلقه زیرمیانی در اطراف و یا باالي  (macroducts) هايماکروداکت فاقدپیژیدیوم   -

 Parlatoria pergandi Comstock  ...................................   سطح پشتی بدن مخرجی

 سرسینه حشره ماده بالغ از جوانب رشد کرده و اغلب تمام پیژیدیوم را در بر   8

در انتها کامال ریش بلند و ) هاي سومخارج از لوب(هاي خارجی شانه. گیردمی

  Aonidiella(  ......................................................................................  9جنس (ریش شده 
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هاي خارجی شانه. گیردو پیژیدیوم را در بر نمی سرسینه حشره ماده بالغ معمولی  -

  11  .................................................................  به اشکال مختلف) هاي سومخارج از لوب(

، و را در برگرفته، پیژیدیوم سخت شدهسرسینه حشره ماده بالغ حجیم و کامال   9

دو شاخه و هاي خارجی شانه .ductsهاي پرپیژیدیوم فصلم .شکلماده کلیوي 

  10  ...........................................  هاي خارجیدر کنارهعمیق   انشعابات هر شاخه داراي

گروه  با یکهاي پرپیژیدیوم ناحیه شکم مفصل. معمولیسرسینه حشره ماده بالغ   -

ducts .هر کدام با یک زائده نازك بلنددو شاخه نشدههاي خارجی شانه ،  ...............    

    ................................................................................   Aonidiella orientalis Newstead 

    ................................  در سطح زیرین بدن در پیژیدیوم 3به تعداد  (apophys) پوفیزآ  10

     .....................................................................................................  A. aurantii (Maskell) 

    ................................  در سطح زیرین بدن در پیژیدیوم 1به تعداد  (apophys)آپوفیز   -

     ......................................................................................................A. citrina (Coquillet)  
  12  .........................................................  هادر قاعده لوب حاشیه پیژیدیوم داراي پارافیز  11

   Aspiditous nerii Bouché  ...........................................   حاشیه پیژیدیوم فاقد پارافیز  -

    ........................................................................  میانیهاي تر از لوبتمام پارافیزها کوچک  12

    ............................................................................  Hemiberlesia rapax (Comstock)  
    ..............................................................................  هاي میانیاکثر پارافیزها بلندتر از لوب  -

     ............................................................  Chrysomphalus dictyospermi (Morgan)  
    

 Aonidiella aurantii (Maskell)  )7-9شکل ( شپشک سپردار قرمز مرکبات
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    Aspidiotus aurantii Maskell, 1879: 199. 

-اي یا قرمزقهوه-قرمز گرد، نیمه شفاف، به رنگسپر حشره ماده  .تشخیصیصفات 

 0/2تا  5/1است؛  شناساییکه بدن زرد حشره از روي سپر قابل ، بطوريخاکستري

  سپر حشره نر بیضی کشیده، .پوسته پورگی مرکزي یا نیمه مرکزي. متر طولمیلی

  . )7 شکل( رنگ سپر حشره مادههم

بزرگ و کامال ) سر و دو حلقه اول سینه( prosomaحشره ماده بالغ اسالید شده با 

پیژیدیوم با سه جفت لوب . کلیوي شکل، پیژیدیوم را احاطه کرده ، معموالًسخت شده

با در انتها  (plates) هاشانه. سخت شدهبه شکل یک برجستگی  چهارم رشد کرده؛ لوب

داراي اي و هر شاخه درکناره خارجی دو شاخه هاي کناريشانه، قیانشعابات عم

دوکی شکل، کوچک، اما کامال  (parahyses)پارافیزها . چندان عمیقنه هايانشعاب

ف لهاي مختواقع در قسمت پشتی بلند، (macroducts) هايماکروداکت. مشخص

زیرین  سطحدر  3ژنیتالیا به تعداد  (apophyses) اسکلروزهاي اطراف .پیژیدیوم

  ).8 شکل(ژنیتالیا هاي اطراف فاقد روزنه .پیژیدیوم

 176از روي حدود  و تاکنون است فاژپلیمرکبات  قرمزشپشک  .هاي گیاهیمیزبان

   ،Garcia et al., 2017)(خانواده گیاهی گزارش شده است  83جنس متعلق به 

 Punicaگیاهان  در ایران . هاي مختلف مرکبات هستندهاي اصلی آن گونهمیزبان

granatum (Lythraceae) ،Amygdalus persica (Rosaceae) ،Olea europaea 

(Oleaceae)  وCitrus sinensis (Rutaceae) گزارش شده است (Moghaddam, 

2013a).   
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دنیا  یدر تمام مناطق جغرافیایشپشک قرمز مرکبات . پراکنش در جهان و ایران

 توسط 1316رود این شپشک در سال ور میتص .Garcia et al., 2017)( دارد پراکنش

 ,Davtchi and Taghizadeh(هاي مرکبات از فلسطین به ایران وارد شده است النه

1954 .(A. aurantii هاي مازندران، گیالن و گلستان گزارش شده استاز استان 

)Moghaddam, 2013a( )9 شکل( .  

معنی که ، بدینستزامرکبات دوجنسی و زنده قرمزشپشک سپردار . شناسیزیست

. شوندها خارج میجا تفریخ شده و سپس پورهه، همانفتادر شکم ماده تکامل یها تخم

A. aurantii معموالً دهدرا مورد حمله قرار می گیاهان میزبانهاي هوایی تمام قسمت ،

روي چنین ها و همندرت در سطح فوقانی برگ هدارد و بها قرار سطح زیرین برگدر 

   دوم  ر غالباً زمستان را بصورت پوره سنآفت مزبو. شودها دیده میو شاخه میوه
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 (Kiriuchin and Taghizadeh, 1946). هاي سن یک پوره(crawlers) ها روي برگ

هاي پوره. گیرندهاي کوچک میوه قرار میرفتگیوهاي اصلی و در فردر امتداد رگبرگ

بر اساس . (Quayle, 1941)شوند توجهی  منتقل میقابل فتاسن یک توسط باد تا مس

 Kaussari and( کندنسل ایجاد می 3تا  2در شمال ایران ساالنه احتماالً  ،مشاهدات

Farahbakksh, 1968.(  

  استالعاده مهم فات فوقاز آ در امریکا و کشورهاي حوزه مدیترانه. اهمیت اقتصادي

(Miller and Davidson, 2005) . و در  باشدمیفات مهم مرکبات آدر شمال ایران نیز از

با ترشح و همچنین شود، برگ و میوه می ریزشباعث ضعف درخت و  ،صورت تراکم زیاد

  .کندبرگ را خراب کرده و رنگ آن قسمت را زرد می فتاسمی سبزینه بمواد 

گونه  113از روي   Encarsia citrina (Craw)زنبور پارازیتوئید . دشمنان طبیعی

در  A. aurantiiشپشک گزارش شده و به عنوان عامل کنترل بیولوژیک شپشک 

از  E. citrinaزنبور . (Noyes, 2013) شودمیامریکا و جاوه اندونزي استفاده  يکالیفرنیا

این  Rajabi (1989)چنین همو  (Farahbakhsh, 1961)الهیجان و آمل و بابل 

   .ندااستان مازندران گزارش کردهاز  پارازیتوئید را
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 .A بسیار شبیه به شپشک زرد مرکبات A. aurantiiشپشک قرمز مرکبات . مالحظات

citrina هاي این شپشک از نظري ظاهري به رنگ قرمز است و از تمام قسمت. است

ها و میوه رنگ، برگحالیکه سپردار زرد مرکبات، زردکند، در گیاه میزبان تغذیه می

شباهت این دو گونه از نظر میکروسکوپی بسیار زیاد است، . دهددرختان را ترجیح می

اسکلروز در  3شپشک قرمز مرکبات داراي ) 1: شوندولی در دو صفت از هم جدا می

 1بات داراي سطح زیرین بدن، پیرامون ژنیتالیا است، در حالیکه شپشک زرد مرک

هاي خارجی پیژیدیوم در شپشک قرمز مرکبات، کم انشعابات شانه) 2. اسکلروز است

  .تر از شپشک زرد استعمق

  )اصلی(  A. aurantiiحشره ماده شپشک  - 8شکل 
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 Aonidiella citrina (Coquillet)  )10-12 شکل( سپردار زرد مرکبات شپشک

   Aspidiotus citrinus Coquillett, 1891: 29. 

 - زردسپر حشره ماده گرد، پهن، نیمه شفاف، به رنگ لیمویی زرد تا  .تشخیصیصفات 

است؛ پوسته پورگی  شناساییبدن زرد حشره از روي سپر قابل  طوریکههاي، بقهوه

  ).10شکل ( شوندبندرت روي شاخه و ساقه مشاهده می .مرکزي یا نیمه مرکزي

بزرگ و کامال ) سر و دو حلقه اول سینه( prosomaحشره ماده بالغ اسالید شده با 

پیژیدیوم با سه جفت لوب . پیژیدیوم را احاطه کرده، معموال کلیوي شکل، سخت شده

با در انتها  (plates)ها شانه. سخت شدهبه شکل یک برجستگی چهارم لوب  ؛رشد کرده

اي و هر شاخه در کناره خارجی با انشعابات شاخه هاي کناري دوانشعابات عمیق، شانه

  در ایران A. aurantiiپراکنش جغرافیایی شپشک  - 9شکل 
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عدد  6دوکی شکل، کوچک، اما کامال مشخص، به تعداد  (paraphyses) پارافیزها .عمیق

هاي در قسمتپشتی بلند، واقع  (macroducts) هايماکروداکت. در هر طرف پیژیدیوم

در ناحیه زیرین  1به تعداد  (apophyse) اسکلروزهاي اطراف ژنیتالیا .ف پیژیدیوملمخت

  ).11شکل (هاي اطراف ژنیتالیا فاقد روزنه .پیژیدیوم

خانواده  42جنس متعلق به  26از روي حدود  شپشک زرد مرکبات. هیهاي گیامیزبان

هاي هاي اصلی آن گونهمیزبان .Garcia et al., 2017)(گیاهی گزارش شده است 

مرکبات گزارش شده است  رويفقط از در ایران . مختلف مرکبات هستند

)Moghaddam, 2013a .(  

آسیا است و  يمناطق گرمسیر بومیشپشک زرد مرکبات . پراکنش در جهان و ایران

انواع درختان روي و  ه استفتاگرمسیر دنیا گسترش یسپس به مناطق گرمسیر و نیمه

خیز دنیا پراکنش مرکباتاي و تمام مناطق مرکبات در تمام مناطق جغرافیایی مدیترانه

asus rCeاین شپشک روي گیاه زینتی  .)Davidson and Miller, 1990( دارد

laurocerasus (Kaussari, 1955)خانه دانشکده کشاورزي کرج ، بندرانزلی و گل

(Davatchi and Taghizade, 1954) هاي مازندران، گیالن و از استان چنینو هم

  . )12شکل ( )Moghaddam, 2013a(گلستان گزارش شده است 
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عمدتاٌ ، )viviparous(زا زندهشپشک سپردار زرد مرکبات دو جنسی، . شناسیزیست

گردد دهد، بندرت روي تنه درختان مشاهده میها را مورد حمله قرار میها و میوهبرگ

)Ferris, 1938 .(A. citrana  از حیث زندگی شباهت زیادي به سپردار قرمز دارد و

نسل کامل و یک نسل ناقص  2ساالنه  آفتاین  ،طبق مشاهدات. زا استمانند آن زنده

  .(Davatchi & Taghizadeh, 1954)دارد 

  

 

  A. citrina -10شکل 
)http://idtools.org/id/citrus/pests/( 

  

http://idtools.org/id/citrus/pests/
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فاژ و آفت مهم در مناطق کشت شپشک سپردار زرد مرکبات پلی. اهمیت اقتصادي

معموالً در رقابت با شپشک مرکبات نظیر کالیفرنیا، ژاپن، هند، ایران و استرالیا است، و 

روي  A. aurantiiگیرند و مشکل کمتري نسبت به شپشک قرمز مرکبات قرار می

این شپشک را  Talhouk (1975). (Rosen & DeBach, 1978)کند مرکبات ایجاد می

 . داندآفت مهم در روسیه، پاکستان، ژاپن، کالیفرنیا، فلوریدا، مکزیک و استرالیا می

از دو زنبور پارازیتوئید  Davatchi and Taghizadeh (1954). دشمنان طبیعی

Aphytis chrysomphali Mercet   وProspaltella sp.  و قارچ پارازیتFusarium 

juruanum Henn برند و اعتقاد هاي طبیعی این شپشک نام میکنندهعنوان کنترلبه

 . دارند که شاید این دشمنان طبیعی از عوامل محدودکننده جمعیت این شپشک باشند

  )اصلی(  Aonidiella citrina Coquillet -11شکل 
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 Aonidiella orientalis (Newstead)  ) 13- 15 شکل( شرقیزرد شپشک سپردار 

 Aspidiotus orientalis Newstead, 1894: 26. 

 5/1- 6/2، زرد-ايقهوه زرد تامسطح، ، تا بیضی سپر حشره ماده گرد. تشخیصیصفات 

کشیده، با  حشره نر بیضی. اي تیرهقهوه و ،مرکزي تقریبا پورگی ؛ پوستهقطر مترمیلی

  . )13 شکل( پوسته پورگی زرد رنگ در حاشیه سپر

گالبی بزرگ و ) سر و دو حلقه اول سینه( prosomaحشره ماده بالغ اسالید شده با 

هاي شکمی تقریبا مفصل حاشیه؛ کیتینی تقریباحاشیه آن در مرحله بلوغ شکل، 

به شکل یک برجستگی  چهارم پیژیدیوم با سه جفت لوب رشد کرده؛ لوب. برجسته

  در ایران A. citrinaپراکنش جغرافیایی  شپشک   -12شکل 
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با یک  هرکدام ه،فتاانتها انشعاب ی در بعد از لوب سوم، (plates) هايشانه. سخت شده

با شکم هاي اول تا سوم مفصلناحیه پشتی  .اي شکلو تقریبا نیزه در انتها زائده بلند

   .در سطح زیرین بدن پوفیزیا آ اسکلروزفاقد  .در هر طرفماکروداکت یک ردیف 

    .)14 شکل( گروه 5یا  4هاي اطراف ژنیتالیا به تعداد روزنه

  تواند به تمام گیاهان بجزء فاژ و میشپشک زرد شرقی پلی. هاي گیاهیمیزبان

 74جنس و  162هاي گیاهی آن در جهان برگان خسارت وارد نماید، میزبانسوزنی

خانواده و  12در ایران از روي . Garcia et al., 2017)(است خانواده گیاهی برآورد شده 

  ):Moghaddam, 2013a(گونه گیاهی گزارش شده است  26

 Anacardiaceae: Mangifera indica; Apocynaceae: Calotropis procera, 

Nerium oleander, Periploca aphylla; Arecaceae: Cocos nucifera, Phoenix 

dactylifera; Boraginaceae: Cordia myxa; Fabaceae: Albizia julibrissin, 

Ceratonia siliqua, Dalbergia sissoo, Prosopis spicigera, Tamarindus 

indica; Lythraceae: Punica granatum; Musaceae: Musa sapientum; 

Myrtaceae: Callistemon lophanthus, Myrtus communis, Psidium guajava, 

Syzygium aromaticum; Rhamnaceae: Ziziphus spina-christi; Rutaceae: 

Citrus bigaradia, C. limon, C. limetta, C. sinensis; Salicaceae: Salix sp.; 

Sapotaceae: Manilkara zapota; Tamaricaceae: Tamarix indica. 
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و نیمه گرمسیري  مناطق گرمسیري در شرقی شپشک زرد. پراکنش در جهان و ایران

 گسترده استشامل هند، خاورمیانه، شرق و جنوب افریقا، جنوب آسیا و شمال استرالیا 

)CIE, 1978( هاي کرمان، بوشهر، فارس، خوزستان، سیستان و استاناز  در ایران و

   )15 شکل() Moghaddam, 2013a(بلوچستان و هرمزگان گزارش شده است 

، اما حاالت )viviparous(زا زندهدو جنسی، معموال  A. orientalis. شناسیزیست

در آن مشاهده شده است؛ ) ovoviviparous(زایی زندهو تخم) oviparous(زایی تخم

- هاي چهارم و پنجم مشاهده میپنج نسل در سال که حداکثر تراکم جمعیت در نسل

  ). Khalaf and Sokhansanj, 1993(شود 

    A. orientalis  -13شکل 
(http://www.nbair.res.in/insectpests/ 

Aonidiella-orientalis.php) 

http://www.nbair.res.in/insectpests/
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روي مرکبات رامهرمز  1935این شپشک براي اولین بار در سال . اهمیت اقتصادي

  Aphelinidaeمشاهده شد، که خسارت این آفت بوسیله یک پارازیتوئید از خانواده 

محدود شده بود، همچنین از دزفول و بندرلنگه روي مو، مرکبات و انجیر گزارش شد 

(Kaussari, 1946) .A. orientalis  ،آفت مهم درختان مرکبات، بویژه لیموي عمانی

هرس . (Farid, 1994) باشدفروت در استان هرمزگان و جیرفت میلیمو شیرین و گریپ

هاي آلوده پایین درختان و مدیریت آبیاري در کاهش خسارت کردن و سوزندان شاخه

  ).Khalaf and Sokhansanj, 1993(آفت موثر است 

  منابع علمی متعددي در ایران در مورد دشمنان طبیعی . دشمنان طبیعی

A. orienalis زنبور پارازیتوئید : موجود است از جملهAphytis proclia (Walker)  از

  )اصلی(  Aonidiella orientalis (Newstead) -14شکل 
  



٣٧ 
 

و  .Chalcidoidea (Moravvej et al., 2016)، Ablerus sp. ،Coccobius spباالخانواده 

Encarsia aurantii (Howard)  از خانوادهAphelinidae ،Comperiella bifaciata 

Howard  از خانوادهEncyrtidae (Ebrahimi, 2014) .Cerapterocerus mirablis 

Westwood ،Comperiella bifasciata Howard وCpmeriella lemniscata 

Compere ،  از خانوادهEncyrtidae (Fallahzadeh and Japoshvili, 2009).  

هاي شپشک سپردار زرد شرقی بر خالف دو شپشک قبلی فقط در استان. مالحظات

برخالف دو  prosomaدر این گونه . تري داردجنوب ایران فعالیت و دامنه میزبانی وسیع

هاي پرپیژیدیوم، فاقد اسکلروز و ها واقع در مفصلگونه فوق حجیم نشده،  ماکروداکت

هاي خارج از شانه. غدد اطراف ژنیتالیا استآپوفیز در سطح زیرین پیژیدیوم، و داراي 

  .اي شکل استلوب سوم در انتها نیزه
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  Aspidiotus nerii Bouché  )16-18 شکل( خرزهرهشپشک سفید 
     Aspidiotus nerii Bouché, 1833: 52. 

، خاکستري روشن تا تا کمی محدب سپر حشره ماده گرد، مسطح. تشخیصیصفات 

تر، کمی کشیده، هم رنگ سپر سپر حشره نر کوچک. گی زرد رنگپوره سفید، با پوسته

  . )16 شکل( حشره ماده

. جزء در پیژیدیومحشره ماده بالغ اسالید شده بیضی عریض تا تقریبا گرد، غشایی به

  فرورفتگی در دو طرف،هاي میانی داراي جفت لوب؛ لوب 3پیژیدیوم داراي 

basal scleroses میانی هايه، عریض و گاهی بلندتر از لوبفتارشد ی هادر قاعده لوب .

    در ایران A. orientalisنقشه پراکنش  -15شکل 
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داراي یک  هاآن ، کناره خارجیهاي میانیتر از لوبکوچکهاي جفت دوم لوب

شکل یک برجستگی سخت تر از لوب دوم، بههاي جفت سوم کوچکلوب ؛رفتگیوفر

هاي سوم هایی که خارج از لوبها، بخصوص شانهلوب از ه، بلندترفتاها رشد یشانه. شده

- ؛ ماکروداکتبرابر عرض آن 6هاي پشتی کوتاه، تقریبا کمتر از ماکروداکت. قرار گرفته

هاي ماکروداکت ؛در هر طرف پیژیدیوم مشخص شیار 3اي واقع در هاي زیرحاشیه

، گاهی تعداد IIIو  IIهاي عدد در مفصل 3- 6هاي پرپیژیدیوم، مفصل درواقع  ايحاشیه

هاي سطح میکروداکت. گروه 5یا  4هاي اطراف ژنیتالیا در روزنه. Iبسیار کمی در مفصل 

میکروداکت واقع  2یا  III .1و  IIهاي واقع در پیژیدیوم و مفصل ،تعداد کمزیرین بدن به

   .)17 شکل( گوانولی شکل اطراف منافذ تنفسی جلوییدر سطح 

بیش  و گیاهی گونه 319از و تاکنون ، فاژپلیاین شپشک بشدت  .هاي گیاهیمیزبان

شپشک سفید خرزهره در . (Garcia et al., 2017)خانواده گزارش شده است  120از 

این شپشک در رشت و مازندران روي . توسط افشار از ایران گزارش شد 1316سال 

هاي لیموشیرین تهران و شمیران درختهاي لیموشیرین مشاهده شده و در نارنجستان

 ,Davatchi and Taghizadeh) د حمله سپردار سفید خرزهره قرار گرفتندشدیداً مور

 توان به گیاهان زیر اشاره کردهاي آن از ایران میاز دیگر میزبان. (1354

(Moghaddam, 2013a):  

Apocynaceae: Nerium oleander; Araliaceae: Hedera canariensis; 

Arecaceae: Phoenix sp.; Asparagaceae: Asparagus officinalis; Oleaceae: 

Olea europaea; Orchidaceae: Maxillaria, longipetala; Pinaceae: Pinus sp.; 

Tamaricaceae: Tamarix sp. 
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 گرمسیري دنیا پراکنده استدر تمام مناطق نیمه. پراکنش در جهان و ایران

(http://www.plantwise.org) . نواحیشپشک سفید خرزهره در مناطق شمالی ایران و 

اصفهان گزارش شده است  هاي البرز، اصفهان، تهران واستان مانندمرکزي، 

(Moghaddam, 2013a) )18 شکل( .  

 Davatchi and)نسل دارد  3تا  2ساالنه  در ایران این شپشک .شناسیزیست

Taghizadeh, 1354).  

  

  
  

  

شود محسوب می شپشک سفید خرزهره آفت مهم مرکبات در ایتالیا. اهمیت اقتصادي

(Talhouk, 1975)خیز دنیا به عنوان یک آفت نسبتا کم، در سایر مناطق مرکبات   

  )اصلی(  A. nerii - 16شکل 
  

http://www.plantwise.org)
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 Davatchi and Taghizadeh. (Miller and Davidson, 2005)اهمیت گزارش شده 

  .اند لیموشیرین در تهران و شمیران گزارش کردهاین آفت را روي درخت  (1954)

  

  )اصلی( Aspidiotus nerii Bouchéحشره ماده کامل  -17شکل 
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کننده  در کنترل طبیعی شپشک سفید خرزهره عوامل کنترل. دشمنان طبیعی

و  Cybocephalidae ،Coccinellidae ،Aphelinidaeهاي متعددي متعلق به خانواده

Encyrtidae دار نقش دارند، کفشدوزك نقابChilocorus bipustulatus هاي و گونه

ملکشی و (در مراحل مختلف در کلنی شپشک فعال هستند  Cybocephalidaeخانواده 

  ).1393همکاران، 

  

  )19-21 شکل( اي مرکباتقهوه سپردار شپشک

    Chrysomphalus dictyospermi (Morgan) 
Aspidiotus dictyospermi Morgan, 1889: 352. 

  در ایران   A. neriiپراکنش جغرافیایی  -18شکل 
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اي، سپر قهوه-خاکستري یا قرمز کمی محدب، سپر حشره ماده گرد،. تشخیصیصفات 

 کم و بیش؛ پوسته پورگی متر قطرمیلی 5/1-0/2 با یک حلقه مشخص در مرکز،

  .)19 شکل( شبیه به ماده، ولی بیضی شکلحشره نر سپر  .زرد یا سفید، مرکزي

جفت  3پیژیدیوم درانتها باریک شده؛ داراي . گالبی شکل حشره ماده بالغ اسالید شده

ها در هاي بین لوبشانه. سخت شده لوب، لوب چهارم به صورت یک برجستگی کوچک

. ايارههاي سوم و چهارم چماقی با حاشیه بین لوب هاي؛ شانهداراي انشعابانتها 

هاي داکت ،در دو اندازهپشتی  هايماکروداکت. هاواقع بین لوب (paraphyses) پارافیزها

 اي واقع درهاي زیرحاشیهداکت هاي میانی و دوم و سوم؛اي واقع بین لوبحاشیه بزرگ

هاي واقع در ناحیه زیرحاشیه مفصل هاي؛ داکتم در یک ردیفوشیارهاي دوم و س

   .)20 شکل( هاي اطراف ژینتالیاداراي روزنه .عدد 5پرپیژیدیوم کمتر از 

 79جنس متعلق به  186از  و، فاژپلی ايسپردار قهوهشپشک . هاي گیاهیمیزبان

 آفاتاز  Garcia et al., 2017 .Ch. dictyospermi)( گزارش شده استگیاهی خانواده 

 .استکشور هاي شمالی خصوص مرکبات و گیاهان زینتی در استانمهم درختان میوه به

  : هاي گیاهی در ایران شاملمیزبان

Apiaceae: Actinolema eryngioides; Arecaceae: Howea forsteriana, Phoenix 

sp.; Asparagaceae: Beaucarnea recurvata, Dracaena sp.; Buxaceae: Buxus 

hyrcana; Fabaceae: Robinia sp.; Moraceae: Ficus benjamina; Oleaceae: 

Olea europea; Pinaceae: Pinus sp.; Rutaceae: Citrus sinensis; 

Strelitziaceae: Strelitzia alba; Theaceae: Camellia sinensis (Moghaddam, 

2013a). 
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احتماالً بومی جنوب چین  مرکباتاي شپشک سپردار قهوه .پراکنش در جهان و ایران

از خاور دور با درختان مرکبات وارد کشور  این شپشک .(Longo et al., 1995) است

شده ولی راجع به تاریخ ورود آن اعتقاد بر این است که در اواخر قرن گذشته یا اوائل 

جنگلی نظر گرفتن آلودگی شدید شمشادهاي  قرن حاضر وارد ایران شده و معهذا با در

 Aphytis زنبور هاي زیاد خصوصاًوییدچنین وجود پارازیتها و همدر اعماق جنگل

chrysompali i (Mercet) ،ایران خیلی پیش از  حشره به قبول نمود که ورود این باید  

  

  
  

  

  

دارد و شاید مقارن با ورود درختان مرکبات به این کشور بوده است سابقه  این

(Davatch and Taghizadeh et al., 1954) .Ch. Dictyospermi هاي تهران، از استان

  ). 21 شکل( Moghaddam, 2013a)(زنجان، گیالن و مازندران گزارش شده است 

  )اصلی(  Ch. dictyospermi -19شکل 
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هاي از برگ، )viviparous(زا زندهو  جنسیدواي قهوهشپشک سپردار . شناسیزیست

ها ها و گاهی روي شاخههاي شدید روي میوهلودگیآکند، در گیاهان میزبان تغذیه می

صورت گذرانی بهو زمستان دارددر سال  نسل 3داراي  در ایران معموال. شودمشاهده می

هاي نسل اول از اواسط اردیبهشت تا اوایل پوره .گرددهاي سن دوم سپري میپوره

 ).1374دماوندیان و کمالی، (شوند خرداد ماه ظاهر می

 ماننددر کشورهاي حوزه مدیترانه مرکبات  مهم آفت ،این حشره. اهمیت اقتصادي

 .(Garcia et al., 2017) است ایران کشورهاي خاورمیانه نظیر و ، ترکیه و سوریهیونان

شود و از گرگان مرکبات در ایران محسوب می آفاتترین اي مرکبات از مهمسپردار قهوه

تا  این شپشک؛ است دریاي مازندران را آلوده کرده سواحلتا بندرانزلی تمام مناطق 

نشده است  مشاهدهگردد، فراوانی کشت می هکنون در مناطق جنوبی که مرکبات ب

(Davatchi and Taghizadeh, 1954) .شدیدتر اي روي برگ و میوه حمله سپردار قهوه

در قسمت  وشود، اي جوان سبز دیده میههاست ولی غالباً روي شاخهقسمت از سایر

  مشاهده شود و ندرتاً روي سطح تحتانی به تعداد زیاد متمرکز می هابرگ فوقانی

 .استده و گاهی تمام سطح آن پوشیده آلوده ش آفتها نیز شدیداً به این ، میوهشوندمی

ب و آماند کمریزند و آنچه باقی میبرگ و میوه درختان میهاي باال، در خسارت

      .(Davatchi and Taghizadeh, 1954)نامرغوب است 
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توان از قارچ اي مرکبات میاز دشمنان طبیعی شپشک قهوه. دشمنان طبیعی

Fusarium juruanum  نام برد.(Esfandiari, 1946)  زنبورهايAlaptus priesner 

Soyka  وAlaptus auranti Mercet  از خانوادهMymaridae  و باالخانواده

Chalcidoidea اي مرکبات شناسایی شده استاز روي شپشک قهوه  

(Feli Kohikheili and Damavandian, 2015) .Kiriukhin (1946a)  سه گونه

و  Aphytis chrysomphali (Mercet) ،Prospaltella faciata Molenotiiپارازیتوئید 

 Eretmocerus mundusزنبور . نمایدگزارش می  .Fusarium juruanum Henn قارچ 

Mercet  از باالخانوادهChalcicoidea (Moravvej et al., 2016) زنبور ،Encarsia 

   )اصلی( Chrysomphalus dictyospermi (Morgan)حشره ماده   -20شکل 
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(Aurantii) fasciata (Malenotti) (Heraty et al., 2007) زنبورهاي پارازیتوئید  وA. 

chrysomphali (Mercet)   توسطEbrahimi (2014)  از مجموعه موزه هایک

  . میرزایانس معرفی شده است

  

  
  

  

هاي مرکبات توسط صفات شپشکتوان در میان راحتی میاین شپشک را به . مالحظات

) 2هاي پرپیژیدیوم، ها به شکل گروهی در مفصلفاقد ماکروداکت) 1: زیر شناسایی داد

در ناحیه  داراي میکروداکت) 3هاي سوم به شکل چماقی، هاي خارج از لوبشانه

 .هاي جلویی شکماي سر تا مفصلزیرحاشیه

  در ایران Ch. dictyospermiپراکنش جغرافیایی  -21شکل 
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 Hemiberlesia rapax (Comstock)  )22-24 شکل( شپشک سپردار کاملیا

  Aspidiotus rapax Comstock, 1881: 307. 

، پوسته زرد مات اي مایل بهقهوهسپر حشره ماده گرد، محدب، . یشناسایصفات 

  .)22 شکل( حشرات نر ناشناخته. ايمرکزي، قهوهنیمه مرکزي یا پورگی

جفت لوب؛ جفت دوم و  3پیژیدیوم داراي  شکلحشره ماده بالغ اسالید شده گالبی 

هاي میانی باریک، در انتها بین لوب يهاشانه. شدهتیز سختشکل برآمدگی نوكبهسوم 

 3یا  2و در انتها داراي انشعاب؛ و  عریض VI−VIIو  VII−VIIIهاي بین دو شاخه؛ شانه

در واقع  در یک اندازه ي پشتیهاماکروداکت. VIج از مفصل ردر خاخاري شکل شانه 

- میکروداکت. هاي میانیفاقد ماکروداکت بین لوب، V−VIIمفصل حاشیه و زیرحاشیه 

؛ پیژیدیوم VIو  Vعددي واقع در مفصل  12−22هاي هاي سطح زیرین بدن در دسته

هاي قفس سینه و مفصلقفس، پسهاي میاندر حاشیه و زیرحاشیه مفصلچنین هم

I−IV 23 شکل( شکم(.  

خانواده  79گونه و  181فاژ، و تا کنون از روي پلیسپردار کاملیا . هاي گیاهیمیزبان

با وجود نامش در ایران این حشره . (Garcia et al., 2017)گیاهی گزارش شده است 

مشاهده شده است روي کاملیا دیده نشده است و بین مرکبات روي پرتقال توسرخ 

(Davatchi and Taghizadeh, 1954)،  از آفات مهم شمشاد نعنایی و شمشاد معمولی و

هاي زیر را براي این سپردار میزبان Moghaddam (2013a) چنینشود، هممحسوب می

  :معرفی نموده است
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Celastraceae: Euonymus japonicus; Fabaceae: Robinia sp.; Moraceae: Ficus 

sp.; Oleaceae: Olea europea.           
گرمسیري در محیط آزاد و نقاط نسبتاً سرد مناطق نیمه در .جهان و ایرانپراکنش در 

هاي سیستان و بلوچستان، گیالن و مازندران از استاندر ایران . ها وجود دارددر گلخانه

   ).24 شکل( (Moghaddam, 2013a) است گزارش شده

 نمایدون دخالت حشره نر تولید مثل میدشپشک سپردار کاملیا ب .شناسیزیست

(Schmuttere, 1952) . نسل در سال  2در نیوزلند داراي(Tomkins et al., 1992)  و

بیولوژي روي در ایران . گزارش شده است (Bianchi et al., 1994)در ایتالیا نیز دو نسل 

  .اي انجام نشده استمطالعهآن 

  
 

  )اصلی(  H. rapax -22شکل  
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 Hemiberlesia rapax (Comstock) حشره ماده -23شکل  
  )اصلی(
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 43این شپشک را یکی از  Beardsley and González (1975). اهمیت اقتصادي

در نیوزیلند آفت مهم کیوي شناخته شده و . دانندشپشک سپردار آفت در جهان می

  اندطبیعی را براي مهار آن وارد کردهاستراتژي مدیریت و عوامل کنترل 

(Stevens et al., 1994) . و شمشاد معمولی  ییعناندر ایران از آفات مهم شمشاد

ضعیف و زرد شده و مقدار زیادي از  ، گیاهشود، در نتیجه حمله این حشرهمحسوب می

  .(Davatchi and Taghizadeh, 1954) شوندمیآنها خشک 

  

   در ایران   H. rapax پراکنش  -24 شکل 
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 Lepidosaphes beckii (Newman)  )25-27 شکل( مرکباتشپشک سپردار واوي 

Coccus beckii Newman, 1869: 217–218. 

 کمی تا حدي محدب، ،گالبی و یا واوي شکلسپر حشره ماده . تشخیصیصفات 

. در حاشیه سپر ماده واقع ؛ پوسته پورگیمتر طولمیلی 5/2-0/3، اي روشن تا تیرهقهوه

 . )25 شکل(متر طولمیلی 0/1 ماده، و معموال در حدود تر از سپرسپر حشره نر کوچک

هاي کناري لوب. گالبی شکل، عریض در اولین مفصل شکمحشره ماده بالغ اسالید شده 

روزنه  6- 10جلویی با  (spiracles) تنفسی منافذ .خوبی رشد کردههاي شکم بهمفصل

هاي رشد کرده، کنارههاي میانی لوب .تنفسی عقبی بدون روزنه منافذ ،شکلدیسکی 

  اي خارهاي غده. (bilobed) هاي جفت دوم دولوبهلوبدار؛ ها دندانهلوب

(gland spines)  23دود هاي ششم تا هشتم، و حواقع بین مفصل، 2-2-2با فرمول 

 2ها در ماکروداکت .قفس سینه تا لوب چهارمعدد واقع در هر طرف حاشیه بدن، از پس

هاي ماکروداکت ؛در هر طرفعدد  7تا  5اندازه، اندازه بزرگ واقع در حاشیه پیژیدیوم، 

هاي ، و ماکروداکتVIIماکروداکت کوچک واقع در مفصل  1به تعداد زیاد،  ترکوچک

هاي میکروداکت. شکم VIاي تا مفصل هاي سینهدیگر به شکل گروهی واقع در مفصل

و واقع در تمام حاشیه  ،اي مفصل پنجم، ششمهاي زیرحاشیهسطح زیرین بدن در گروه

و  ،هاي اول و دوم و چهارمع در مفصلواق (bosses) تیرههاي لکه. بدن به تعداد زیاد

 ايغده مجاري .هاي شکمیبین مفصل (spur)فاقد خار . مفصل پنجم ناحیه شکم

(tubular ducts) هاي روزنه. هاي اول و دوم شکمقفس سینه و مفصلواقع در پس

  .)26 شکل( گروه 5اطراف ژنیتالیا در 
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جنس  176فاژ، از روي حدود شپشک سپردار واوي مرکبات پلی. هاي گیاهیمیزبان

هاي میزبان. Garcia et al., 2017)(خانواده گیاهی گزارش شده است  83متعلق به 

این شپشک روي ساقه، برگ و میوه .  هاي مختلف مرکبات هستنداصلی آن گونه

و  Buxus hyrcana (Buxaceae)در ایران عالوه بر  مرکبات از . شودمشاهده می

Camellia sinensis (Rutaceae)  گزارش شده است)Moghaddam, 2013a .( 

 orientalنشا جغرافیایی شپشک سپردار واوي مرکبات م. پراکنش در جهان و ایران

گرمسیر پراکندگی دارد حاضر در مناطق جغرافیایی گرمسیر و نیمهحال دارد، و در 

)Gill, 1997 .( این سپردار براي اولین بار روي درختان مرکبات رامسر مشاهده شد و  

  

  )اصلی(  L. beckii حشره ماده -25شکل 
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هاي مرکبات از فلسطین به ایران وارد شده است همراه با نهال 1316در سال احتماالً 

(Davatchi and Taghizadeh, 1954) )27 شکل(.  

  )اصلی( Lepidosaphes gloveri (Newman)حشره ماده   - 26شکل 
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تکثیر  و یا بکرزایی جنسی،دوصورت بهمرکبات  واويشپشک سپردار . شناسیزیست

گذرانی آن زمستانمعموال بسته به شرایط محیطی تا چهار نسل در سال دارد؛  .یابدمی

این شپشک شرایط مرطوب را ). Watson, 2005(صورت تخم است مناطق سردتر به در

. شودها مشاهده میها و میوهبرگ هاي سایه درخت و رويدهد و در قسمتترجیح می

اگر . گذراندو ماده بالغ می 2صورت ماده سن به زمستان را طور معمولدر ایران، به

بنابراین این  ،نمایندریزي میها زیر سپر تخممادهاي از زمستان زیاد سرد نباشد عده

  لغ مشاهده تمام سال در کلیه مراحل مختلف زندگی یعنی تخم، پوره و بادر حشره 

 4 تا 3رود تصور می عدد ذکر شده است، 300هاي سپردار واوي تا ؛ تعداد تخمشودمی

 .(Davatchi and Taghizadeh, 1954)سل در سال داشته باشد ن

و در حال حاضر خسارت آن عالوه بر مرکبات روي گیاه چاي . اهمیت اقتصادي

   . (Moghaddam, 2013a)نیز مشاهده شده است شمشاد 

براي  Aphelinidaeاز خانواده  Prospaltella اي از جنسگونه. دشمنان طبیعی

مبتال فت را آ% 95در گیالن روي سپردار واوي مرکبات که تا  1325در سال بار اولین

اي مرکبات را مورد وجه شپشک قهوههیچ، پارازیت مذکور بهساخته است مشاهده شد

  ).Kiriukhin, 1946b( دهدحمله قرار نمی

 Lepidosaphes ulmiشپشک واوي مرکبات بیشترین شباهت را با سپردار . مالحظات

(Linnaeus)  دارد؛ اما در نداشتن خارها(spurs)  دارا بودن ،bosses و  1هاي در مفصل

  .شوداز سپردار واوي نارون متمایز می 3و بندرت مفصل  4و  2
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  Lepidosaphes gloveri (Packard)  )28-30 شکل( شپشک سپردار الفی مرکبات
Aspidiotus gloverii Packard, 1869: 527. 

 6/0از تر کمعرض آن متر طول، میلی 5/2- 5/3سپر حشره ماده . تشخیصیصفات 

. اي تیرهاي تا قهوهزرد قهوه ی محدب؛کهاي موازي، اندکشیده و با کناره، مترمیلی

 شکل( ترسپر حشره نر شبیه به ماده، ولی کوچک. پوسته پورگی واقع در انتهاي سپر

28(.  

  در ایران L. beckiiنقشه پراکنش  -27شکل 
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سینه و اولین مفصل شکم در مرحله هاي مفصل. حشره ماده بالغ اسالید شده کشیده

ها کمتر از ، فضاي بین لوبیدیوم با یک جفت لوب میانی موازيپیژ. سخت شدهبلوغ 

 دولوبه و ،ترهاي میانی اما کوچکهاي جفت دوم شبیه به لوبپهناي یک لوب؛ لوب

(bilobed)شدهسختهاي هاي سوم و چهارم جایگزین با یک سري برجستگی؛ لوب. 

هاي میانی و لوب هاي داخلی و خارجی لوبواقع در کناره ،پارافیزها کوچک و نازك

در هر طرف پیژیدیوم؛  6هاي حاشیه پشتی، به تعداد ماکروداکت. هاي دومداخلی لوب

 ؛ايهاي حاشیهتر از ماکروداکتاي و زیرمیانی و میانی کوچکهاي زیرحاشیهماکروداکت

داراي تعداد زیادي  I−Vهاي ؛ مفصلماکروداکت 6یا  5شکمی با یک ردیف  VIمفصل 

 هاي خاريغده. دومخارجی لوب  کوچک واقع در باالي لوب داکت؛ یک اکروداکتم

(gland spines) گروه  5هاي اطراف ژنیتالیا به تعداد روزنه .هاي شکمیواقع بین مفصل

قفس سینه و  قع در پیشوا (tubular ducts)اي مجاري غده. واقع در ناحیه زیرین بدن

 3تعداد ، بهII−IVهاي واقع بین مفصل spurs .در سطح زیرین بدن اولین مفصل شکم

 .)29 شکل(

جنس  37 از روي حدود ،فاژپلیمرکبات  الفیشپشک سپردار . هاي گیاهیمیزبان

هاي گونه، ) 2017et alGarcia ,.( خانواده گیاهی گزارش شده است 26متعلق به 

این شپشک روي ساقه، برگ و میوه . هاي ترجیحی آن هستنداز میزبانمختلف مرکبات 

 ,Moghaddam(مرکبات گزارش شده است  فقط رويدر ایران . شودمشاهده می

2013a .(  
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شرق دور قاره  احتماالٌ بومیمرکبات  الفیشپشک سپردار . پراکنش در جهان و ایران

دنیا گرمسیر و در حاضر در مناطق جغرافیایی گرمسیر و نیمه  ،)Gill, 1997(آسیا است 

 این شپشک براي اولین بار از بندر انزلی مشاهده ). Nakahara, 1982( پراکندگی دارد

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
  L. gloveri -28شکل 

(http://www.biodiversidadvirtual.org/insectariu
m/Lepidosaphes-gloverii-img58274.html) 

http://www.biodiversidadvirtual.org/insectariu
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شود مهم مرکبات محسوب میآفات شد، ولی سپس به رامسر و تنکابن سرایت کرد، و از 

  باشد اي میمراتب بیش از زیان سپردار قهوهنقاط بهدر بعضی  و خسارت آن

(Davatchi and Taghizadeh, 1954) . توسط این شپشکMoghaddam (2013a)  از

  .)30 شکل( استان مازندران گزارش شده است

. گیردمی انجام جنسیصورت دومرکبات به الفیتکثیر شپشک سپردار . شناسیزیست

- زمستان). Gill, 1997( چهار نسل در سال دارددو تا معموال بسته به شرایط محیطی 

و گاهی زیر سپر  باشدمیصورت پوره سن دوم و یا ماده بالغ در ایران  بهگذرانی آن 

در شمال ایران حداقل سه نسل در سال . شودها مقداري تخم دیده میبعضی از ماده

   Lepidosaphes gloveri (Packard)حشره ماده  -29شکل 



٦٠ 
 

  اندهاي سن دوم که در بهار بالغ شدههاي بالغ و یا پورهماده. نمایدایجاد می

هاي نسل اول از اواسط اردیبهشت تمام کرده و پوره ریزي خود را در اواسط بهارتخم

 .(Davatchi and Taghizadeh, 1954)شوند ظاهر می

آوري سپردار الفی مرکبات در ایران منحصراً از روي مرکبات جمع. اهمیت اقتصادي

است انه رامسر مشاهده شدهخهاي کاملیا در گلبوته روي بار شده است و فقط یک

(Davatchi and Taghizadeh, 1954) .هاي درخت اعم از این شپشک به تمام قسمت

هاي جوان و سبز را به کند و مانند سپردار واوي شاخهبرگ و میوه و شاخه حمله می

هاي زرد روي در اثر حمله این حشره لکه ،دهدهاي دیگر درخت ترجیح میسایر قسمت

گفته شد اگر آلودگی شدید  شود ولی همانطور که براي سپردار واويبرگ دیده نمی

 Davatchi and)شوند هاي جوان خشک میها ریخته و شاخههها و میوباشد برگ

Taghizadeh, 1954).  

اي روي دشمنان طبیعی این شپشک انجام نشده تا کنون مطالعه. دشمنان طبیعی

  .است
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  Parlatoria crypta McKenzie  )31-32 شکل( سپردار سفید شپشک
Parlatoria crypta McKenzie, 1943: 156. 

خاکستري . اندکی محدبگرد، نیمهشکل تا بیضیسپر حشره ماده . تشخیصیصفات 

  .)31 شکل( ، و خاکستريشکل یسپر حشره نر خط. تیره، با پوسته پورگی زرد کهربایی

 منافذ. (thoracic tubercle) ايفاقد غده سینه. حشره ماده بالغ اسالید شده نیمه گرد

هاي لوبو جفت لوب؛  3پیژیدیوم داراي  .شکلغده دیسکی  2-5تنفسی جلویی با 

  هاي میانی با دو فرورفتگی در دو طرف؛ لوب. هاشبیه به شانه جفت چهارم و پنجم

 (plates) هاشانه. فرورفتگی در کناره خارجی 1هاي جفت دوم و سوم هر کدام با لوب

 IVهاي هاي روي مفصلشانهدار و باریک، در انتها ریشه ،VI–VIIIهاي واقع بین مفصل

  در ایران L. gloveriنقشه پراکنش  -30شکل 
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هاي پرپیژیدیوم هاي واقع در مفصلدار؛ شانهنسبتاٌ باریک، کناره خارجی آن ریشه، Vو 

هاي ، واقع در مفصلجفت 5حاشیه پشتی  هايماکروداکت. تعدادکم و پراکنده به

 2یا  I−VII ،1هاي اي به تعداد زیاد، واقع در مفصلزیرحاشیه هايداکتپیژیدیوم؛ 

  زیرمیانی واقع در  داکتزیرمیانی واقع در اطراف حلقه مخرجی؛ و تعدادي  داکت

اي سطح زیرین بدن واقع در ناحیه زیرحاشیه يهامیکروداکت. III−Vهاي شکمی مفصل

  . prosomaواقع در  (duct tubercles) ايمجاري غده .هاي شکمیو میانی مفصل

   . )32 شکل( گروه 4هاي اطراف ژنیتالیا واقع در روزنه

جنس متعلق  39، از روي حدود فاژپلی P. cryptaشپشک سپردار . هاي گیاهیمیزبان

این شپشک روي  .)  2017et alGarcia ,.(خانواده گیاهی گزارش شده است  24به 

متعلق به  گونه میزبان گیاهی 24روي از در ایران . شودساقه، برگ و میوه مشاهده می

 ,Moghaddam( هاي اصلی است، که مرکبات از میزباناستگزارش شدهخانواده  14

2013a:(  

Anacardiaceae: Mangifera indica; Apocynaceae: Calotropis procera; 

Nerium oleander; Arecaceae: Phoenix dactylifera; Asparagaceae: Yucca 

baccata; Boraginaceae: Cordia sp.; Convolvulaceae: Ipomoea sp.; 

Fabaceae: Acacia sp., Albizzia lebbek, Glycyrrhiza glabra, Indigofera 

argentea;: Lythraceae: Lawsonia inermis; Meliaceae: Melia azadirachta; 

Moraceae: Ficus bengalensis; Morus alba; Myrtaceae: Myrtus communis; 

Oleaceae: Fraxinus excelsior, Olea europea; Polygonaceae: Calligonum 

comosum; Rhamnaceae: Ziziphus spina-christi; Rosaceae: Malus domestica, 

Pyrus communis, Rosa sp.; Rutaceae: Citrus limonia. 
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احتماالٌ از کشور هندوستان  P. cryptaشپشک سپردار . پراکنش در جهان و ایران

  ،  و در حاضر در مناطق گرمسیر و )Balachowsky, 1953(منشا گرفته است 

هاي بوشهر، فارس، هرمزگان، در ایران از استان .گرمسیري دنیا پراکندگی داردنیمه

 ,Moghaddam(خوزستان و سیستان و بلوچستان گزارش شده است کرمان، کرمانشاه، 

2013a ()33 شکل( .  

 

  )اصلی(  P. cypta -31شکل 
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اي روي دشمنان طبیعی این شپشک در ایران انجام تا کنون مطالعه   .دشمنان طبیعی

  .نشده است

  در استان سیستان و بلوچستان زمستان را  P. cryptaشپشک . شناسیزیست

ها تر به صورت حشرات کامل نابالغ در روي شاخهصورت پوره سن دو و در نواحی گرمبه

حشرات ماده در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت شروع به . گذراندو تنه درختان می

. روز است 50تا  30دوره زندگی با توجه به شرایط فصل در حدود . کنندریزي میتخم

منیري و همکاران، (نویسنده تعداد نسل این حشره تا دو نسل برآورد کرده است 

1389(.   

  )اصلی( Parlatoria cypta McKenzieحشره ماده  -32شکل 
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یکی از آفات مهم درختان مثمره و غیر مثمره در  P. cryptaشپشک . اهمیت اقتصادي

و خسارت آن روي بعضی از درختان بخصوص روي درخت انبه . نیمه جنوبی ایران است

  .قابل مالحظه است

دارد، و  P. oleaeاین شپشک شباهت بسیاري با شپشک سپردار زیتون  . مالحظات

  و چهارم است، که در بین لوب سوم  (plates)ها تنها تفاوت آن در تعداد شانه

P. crypta  3  عدد ولی درP. oleae 4 عدد است. 

  در ایران P. cryptaنقشه پراکنش  -33شکل 
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  Parlatoria oleae (Colvée)         )34-36 شکل( شپشک سپردار بنفش زیتون
Diaspis oleae, Colvée 1880, 40. 

، اندکی گرد تا بیضی پهن متر،میلی 1-2 بالغسپر حشره ماده . تشخیصیصفات 

سپر حشره . درز-تا سبزاي ، قهوهپوسته پورگی نیمه مرکزي .خاکستريسفید یا . محدب

   .)34 شکل( نر سفید و خطی شکل

قفس ، عریض در قسمت پسگالبی شکل متر،میلی 1-5/1 حشره ماده بالغ اسالید شده

 منافذ. (thoracic tubercles) ايسینه دفاقد غد. عدد موي بلند 1ها با شاخک. سینه

هاي پنجم و لوب ،جفت لوب 6پیژیدیوم داراي  شکلغده دیسکی  2-5تنفسی جلویی با 

هر کدام با  جفت لوب میانی، دوم و سوم 3. ، بدون پارافیزشدهسختششم کوچک اما 

میانی و کناري باریک، در انتها  (plates) هايشانه .یک فرورفتگی در کناره خارجی

. هاي جفت سوم و چهارمشانه واقع بین لوب 4ها؛ تر از لوباي، گاهی کوتاهریشه

 ترهاي کوچکماکروداکت .اندازهو پهن، هم کوتاه پیژیدیوم حاشیه هايماکروداکت

 tubercle) ايمجاري غده .IVمفصل  ، واقع در5-3زیرمیانی به تعداد  و ايزیرحاشیه

ducts)  گروه در سطح زیرین  3-5واقع درprosoma .اطراف ژنیتالیا واقع در هاي روزنه

  . )35 شکل( گروه 5یا  4

جنس متعلق به  100، از روي حدود فاژپلیبنفش زیتون شپشک . هاي گیاهیمیزبان

شپشک روي اغلب این  .(Garcia et al., 2017)خانواده گیاهی گزارش شده است  56

 35در ایران از روي  . (Kaussari, 1946)دار وجود دارد دار و هستهدرختان میوه دانه
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  یکیاست، که مرکبات خانواده گزارش شده 17گونه میزبان گیاهی متعلق به 

   :)Moghaddam, 2013a(هاي اصلی است میزبان

Anacardiaceae: Pistacia mutica, Rhus coriaria; Apiaceae: Heracleum 

persicum; Apocynaceae: Nerium oleander; Asparagaceae: Asparagus 

plumosus; Berberidaceae: Berberis vulgaris; Boraginaceae: Cordia myxa; 

Ebenaceae: Diospyrus kaki; Fabaceae: Astragalus sp., Gleditsia sp., 

Robinia pseudo-acacia; Fagaceae: Quercus sp.; Juglandaceae: Juglans 

regia; Lythraceae: Punica granatum; Malvaceae: Hibiscus syriacus; 

Oleaceae: Fraxinus excelsior, Jasminum officinalis, Olea europea; 

Rhamnaceae: Rhamnus sp.; Rosaceae: Cotoneaster vulgaris, Crataegus 

ambigua, Cydonia vulgaris, Malus domestica, Mespilus germanica, Persica 

vulgaris, Prunus amygdalus, P. armenica, P. avium, P. caspica, Pyrus 

communis, P. persica, Rosa damascena; Rutaceae: Citrus sp.; Salicaceae: 

Populus tremula; Ulmaceae: Ulmus campestris. 

Kiriukhin (1948)  میزبان گیاهی را براي این شپشک مشخص کرده دیگر ازتعداد 

  : است

Moraceae: Ficus carica, Morus alba; Aquifoliaceae: Ilex aquifolia; 

Ligustrum vulgare; Oleaceae: Syringa vulgaris; Rosaceae: Crategus 

monogyna. 
احتماالٌ از کشور هندوستان  P. oleaeشپشک سپردار . پراکنش در جهان و ایران

   و نیمه يگرمسیر، و در حاضر در مناطق )Balachowsky, 1953(منشا گرفته است 
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هاي اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان استاناز در ایران  .گرمسیري دنیا پراکندگی دارد

شرقی، البرز، اصفهان، فارس، گیالن، گلستان، کرمان، کرمانشاه، خراسان رضوي، 

بویراحمد، لرستان، مازندران، سیستان و بلوچستان، تهران خراسان شمالی، کهگیلویه و 

 .)36 شکل() Moghaddam, 2013a. (و یزد گزارش شده است

 3تا  2گذراند و معموال می 2صورت پوره سن زمستان را به آفتاین . شناسیزیست

  .(Kiriukhin, 1948)است نسل در ایران گزارش شده

زیتون است، ولی روي  درختان آفت رایجشپشک بنفش زیتون  .اهمیت اقتصادي

فت درختان سیب، هلو و چنین آبسیاري از درختان میوه و غیرمثمر نیز فعالیت دارد، هم

 ، برگ و میوهشاخه P. oleae. (Kozár et al., 1996) شودآلو در ایران محسوب می

خشک شدن ها، و هاي باال باعث ریزش برگکند در جمعیتلوده میآدرختان میزبان 

ولی  ،خسارت این شپشک روي درختان مرکبات مشاهده شده است. شودمی هاشاخه

  . روي مرکبات در مقایسه با زیتون ناچیز است در ایران خسارت آن

  )اصلی( P oleae -34شکل 
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 شپشک بنفش زیتون رويزیادي در ایران دشمنان طبیعی  .دشمنان طبیعی

 Habrolepis pascuorum Mercet :است گزارش شده 

 (Encyrtidae) (Fallahzadeh and Japoshvili, 2009) ؛Aphytis mytilaspidis (Le 

Baron)  از خانوادهAphelinidae (Moravvej et al., 2016). Kiriukhin (1948) 

 Coccinella septempunctata (Linnaeus) ،Chilocorus هايکفشدوزك

bipustulatus (Linnaeus) ،Exochomus quadripustulatus (Linnaeus)  از خانواده

Coccinellidae  و از زنبورهاي پارازیتوئیدAphytis chrysomphali Mercet  وA. 

proclia Walker 100را تا  آفت ي فوق،که پارازیتوئیدها است معتقدبرند، و را نام می %

جهت مبارزه بیولوژیک از ایران  Aphytis maculicornis (Masi)زنبور . برنداز بین می

P. oleae که البته تاثیري در کاهش جمعیت  به کالیفرنیا برده شد 1951ر سال د

  .(Delucchi, 1975) شپشک نداشته است

به واسطه داشتن  Parlatoriaجنس  يهاشپشک بنفش زیتون از سایر گونه. مالحظات

هاي بین لوب شانه 4جفت لوب و  6هاي دوم و سوم، یک فرورفتگی خارجی در لوب

 .شوندسوم و چهارم مشخص می
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  )اصلی( Parlatoria oleae (Colvee)حشره ماده  -35شکل 
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  )37- 39 شکل( مرکبات بنفششپشک سپردار 

    Parlatoria pergandii Comstock 
Parlatoria pergandii Comstock, 1881: 327-328. 

، متر عرضیلیم 0.7-1طول  مترمیلی 0/1-0/2حشره ماده  سپر .تشخیصیصفات 

. اي تیره، پوسته پورگی انتهاییاي مایل به زرد تا قهوهقهوهگرد تا بیضی، اندکی محدب، 

و اغلب با یک نوار سبز میانی روي سپر متر طول، میلی 0/1سپر حشره نر کشیده، 

   .)37 شکل( استمشخص 

تنفسی جلویی هر  منافذ. حشره ماده اسالید شده غشایی، گالبی شکل تا گالبی کشیده

جفت لوب مشخص، هر کدام داراي  3پیژیدیوم با  شکلدیسکی  روزنه 3-5کدام با 

  در ایران P. oleaeنقشه پراکنش  - 36شکل 
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نصف اندازه لوب سوم، اما  ، معموالًسخت شدهفرورفتگی در طرفین؛ لوب جفت چهارم 

پارافیزها واقع  .هاتر از سایر لوبدار؛ همچنین لوب پنجم کوچککناره خارجی دندانهدر 

، باریک منشعبدر انتها  هاشانه. هاي میانی، دوم و سومدر کناره داخلی و خارجی لوب

 هايماکروداکتداراي . هالوبخارج از  و گرد ، پهني میانی، دوم و سومهابین لوب

 هايماکروداکتتا حدود مفصل اول شکم؛ فاقد  اي، به تعداد زیادي و زیرحاشیهاحاشیه

هاي زیرمیانی باالي سطح محل روزنه میکروداکت 3تا  2داراي اما  در پیژیدیوم؛ میانی

  ايمجاري غده .گروه 4هاي اطراف ژنیتالیا واقع در روزنه. اطراف ژنیتالیا

(duct tubercles) اطراف سینه و مفصل اول شکم ،ناحیه زیرین بدن ها واقع در   

   .)38 شکل(

خانواده  34 از جنس 53 و از حدود فاژپلی P. pergandiک شپش .هاي گیاهیمیزبان

هاي ترجیحی این مرکبات از میزبان ،(Garcia et al., 2017) گیاهی گزارش شده است

از خانواده  Prunus laurocerasus بر روي در ایران عالوه بر مرکبات. گونه است

Rosaceae گزارش شده است (Moghaddam, 2013a).   

از  يدر حال حاضر در بسیار بنفش مرکباتشپشک . پراکنش در جهان و ایران

مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر دنیا پراکنش دارد، بخصوص در کشورهایی که مرکبات 

این شپشک براي اولین بار . ها انتشار داردکند در مناطق سردسیر در گلخانهرشد می

، در کوتاه مدت در بابل، رامسر، شدتوسط کوثري روي درختان مرکبات ساري مشاهده 

 )39 شکل(هاي تهران روي کاملیا دیده شد چنین در گلخانهالهیجان و الکان و هم
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(Davatchi and Taghizadeh, 1954) .ایران در آفتآید گسترش این به نظر می 

 ,Moghaddam) از استان مازندران گزارش شده است محدود شده و در حال حاضر

2013a) )37 شکل(.  

ها و ها و گاهی روي تنه، شاخههاي گیاه، عمدتاٌ برگقسمتروي تمام . شناسیزیست

؛ یابدتکثیر میبصورت جنسی  P. pergandiشپشک  .ها هم مشاهده شده استمیوه

). Kosztarab, 1996(معموال بسته به شرایط آب و هوایی سه تا چهار نسل در سال دارد 

Bodenheimer (1951)  معتقد است که این شپشک به درختان باالي ده سال خسارت

در ایران . دهدمناطق سایه را بیشتر ترجیح می P. pergandiزیرا  ،کندوارد می

صورت صورت ماده بالغ که گاهی مقداري تخم گذارده است و یا بهگذرانی بهزمستان

 نمایددر سال دو نسل کامل و یک نسل ناقص ایجاد می. است 2پوره سن 

(Davatchi and Taghizadeh, 1354).  

   P. perganid -37شکل 
(http://www.agraria.org/entomologia-
agraria/cocciniglia-grigia-agrumi.htm) 

  

http://www.agraria.org/entomologia
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به عنوان آفت مرکبات در کشورهاي منطقه  P. pergandiشپشک . اهمیت اقتصادي

هاي در خسارت ).Williams and Watson, 1987(جنوب پاسیفیک گزارش شده است 

ها و باالخره منجر به مرگ درخت ها، خشک شدن شاخهباعث خزان زودرس برگباال 

ایران محدود به مازندران است، پراکنش آن در ). Walker and Deitz, 1979(شود می

 .Chاي شدت آلودگی آن را با سپردار قهوه Davatchi and Taghizadeh (1954)گرچه 

dictyospermi هاي چاي نیز گزارش خسارت روي بوتهداند، و در ضمن برابر می  

 .شده است

  )اصلی( Parlatoria pergandi Comstockحشره کامل  -38شکل 
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انجام نشده  P. pergandiاي روي دشمنان طبیعی در ایران مطالعه. دشمنان طبیعی

 .است

 
 

 

 

 Parlatoria ziziphi (Lucas)  )40-42 شکل( مرکباتسیاه سپردار شپشک 

Coccus ziziphi Lucas, 1853: xxix. 
خاکستري روشن ؛ متر طولمیلی 25/1-0/2سپر حشره ماده کامل  .تشخیصیصفات 

، همراه با حاشیه سفید رنگ در انتهاي هاي گرد شدههمربع با گوشنیمهاي، مایل به قهوه

سپر حشره نر سفید، . رنگپوسته پوره سن اول در انتهاي سپر مادري و سیاه ؛عقبی سپر

  . )40 شکل( متر طولمیلی 8/0

  در ایران P. pergandiنقشه پراکنش  -39شکل 
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   مانند-هاي جانبی گوشبا لوب گردنیمهحشره ماده کامل اسالید شده غشایی، 

(earlike lobes) پیژیدیوم داراي سه جفت لوب، لوب چهارم به شکل . در دو طرف سر

شده، تا مفصل ریش ها در انتها ریششانه .، لوب پنجم شانه مانندشدهسختبرجستگی 

اي هاي حاشیههاي پشتی در دو اندازه؛ ماکروداکتماکروداکت .دوم شکم ادامه دارد

هاي داکت .ايسینهتا مفصل پسواقع اي، هاي زیرحاشیهتر از ماکروداکتمی بزرگک

. هاهاي پرپیژیدیوم تا تا نزدیک شاخکسطح زیرین بدن واقع در ناحیه زیرمیانی مفصل

 .)41 شکل( گروه 5و بندرت در  4هاي اطراف ژنیتالیا در روزنه

 12 و جنس 16از روي حدود سیاه مرکبات سپردار شپشک  .هاي گیاهیمیزبان

در ایران فقط از روي مرکبات  ، و(Garcia et al., 2017) خانواده گزارش شده است

  .(Moghaddam, 2013a)آوري شده است جمع

  ايسپردار سیاه مرکبات نسبت به سپردار قهوه .پراکنش در جهان و ایران

Ch. dictyospermi  شمال  دراین حشره ، داردتر و کوچک دودمراتب محبهپراکنش

کنار و مختصري در ساري مشاهده ایران در گرگان، بابلسر، بابل، کیاکال، امیرکال، فریدون

این نویسندگان معتقدند که سپردار . (Davatchi and Taghizadeh, 1954)است شده

هاي نارنگی از ایتالیا به ایران آورده شده سال قبل با نهال 50سیاه مرکبات در حدود 

مرکبات در  آفاتاست، ولی در این مدت طوالنی نتوانسته است مانند بعضی دیگر از 

اي در مناطق مزبور شمال ایران توسعه یابد و تصور بر این است که سلطه سپردار قهوه
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 گیالن گزارش شده است استان حال حاضر از در. کندباره بازي میمهمی در این نقش

(Moghaddam, 2013a) )42 شکل(.  

شکل صورت ماده بالغ و گاهی بهسپردار سیاه مرکبات زمستان را به .شناسیزیست

ها از تخم تدریجی و طوالنی است، در شمال ایران از خروج پوره. گذراندمی 2پوره سن 

 70تا  60احتماال دوره یک نسل این حشره حدود . شوداواسط اردیبهشت شروع می

نسل دوم در  ،سل کامل و یک نسل ناقص داردناین شپشک در شمال ایران دو . روزاست

  .(Davatchi and Taghizadeh, 1354)اوایل شهریور ماه شروع و تا مهرماه ادامه دارد 

شدت آن در  گرچه وسعت انتشار این حشره محدود است، بعکس .اهمیت اقتصادي

هاي جوان کامال از و شاخه هامیوه ،هابرگ گاهی العاده زیاد است،نقاط آلوده فوق

آنچه که قابل . شوندو ندرتاً تنه درخت هم آلوده می شوندسپردار مزبور پوشیده می

اي منجر به توجه است که حمله شپشک سپردار سیاه مرکبات بعکس سپردار قهوه

- ها و مقداري از میوههاي آلوده، بیشتر برگشود و غالباً درختها نمیریزش زیاد برگ

ها العاده ضعیف و محصول آنهاي مزبور فوقدارند، ولی درختهاي خود را نگه می

  . (Davatchi and Taghizadeh, 1954)شود غیرمرغوب و خراب می

  

هاي توان از سایر گونهراحتی میرا به P. ziziphi شپشک سپردار .مالحظات

Parlatoria مانند -توسط دو لوب گوشlike)-(ear  واقع در حاشیه منافذ تنفسی

  .کردجلویی و سپر مربعی شکل در یک هاله سفیدرنگ انتهاي عقبی سپر شناسایی 
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 Aphytisو زنبور  Oribatidaاز راسته  .Leibstadia spتا کنون کنه . دشمنان طبیعی

chrysomphali (Mercent)  از خانوادهAphelinidae اند معرفی شدهFarahbakhsh, 

1961).( 

 

 
 

 

 

   P ziziphi -40شکل 

(http://www.mindenpictures.com/) 

http://www.mindenpictures.com/)
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 )اصلی( Parlatoria ziziphi (Lucas)حشره ماده  -41شکل 
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  )43-45 شکل( سفید توت سپردار شپشک

     Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti) 
Diaspis pentagona Targioni Tozzetti, 1886: 1. 

سپر حشره ماده کامل کم و بیش گرد، محدب، سفید یا زرد سفید،  .تشخیصیصفات 

سپر حشره نر . اي، نیمه مرکزيقهوه-متر قطر، پوسته پورگی زرد یا قرمزمیلی 8/2-5/1

هاي موازي، و گاهی با برجستگی طولی تر، با کنارهحشره ماده، باریکشبیه به سپر 

  .)43 شکل( میانی

  در ایران P. ziziphiنقشه پراکنش  -42شکل 
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هاي سینه و مفصل .prosoma، عریض در گالبی شکلحشره ماده بالغ اسالید شده 

. مو 1، هر کدام با هم نزدیک شدهها بهشاخک. هاي کناري رشد کردهبا لوب ،پرپیژیدیوم

 4ژیدیوم داراي پی .شکلروزنه دیسکی  10-18تنفسی جلویی هر کدام با حدود  منافذ

، هاي میانی برجستهلوب یا بسیار کوچک؛ جفت پنجمفاقد لوب  جفت لوب؛ 5یا 

، و مخروطی کوچکو سوم هاي جفت دوم ؛ لوبهمبه متصل در قاعدهو مخروطی شکل، 

بین واقع رشد کرده، اي خارهاي غده. هاي میانی و دوملوب محدود بهپارافیزها  .شکل

اي در خارهاي غده ؛اي میانیفاقد خار غده .با دو شاخه، در انتها V−VIIIهاي مفصل

اي حاشیههاي ماکروداکت اندازه؛ 2ها در ماکروداکت .شکلهاي پرپیژیدیوم خاري مفصل

 تر، منظم در یک ردیف،کوچک اي و زیرمیانیزیرحاشیه هايماکروداکتو بزرگ پشتی 

هاي سطح زیرین بدن در ناحیه زیرحاشیه میکروداکت. II−Vهاي مفصل در واقع

هاي پرپیژیدیوم در ناحیه زیرمیانی در عدد؛ داکت 4-8هر کدام با  VIIتا  Vهاي مفصل

 شکل( گروه 5هاي اطراف ژنیتالیا در روزنه. IIIیا  IIهاي اي تا مفصلهاي سینهمفصل

44(. 

 فراوانیهاي گیاهی و روي میزبان فاژپلیشپشک سفید توت  .هاي گیاهیمیزبان

 Miller and)برگان مشاهده نشده است ، ولی تاکنون روي سوزنیفعالیت دارد

Davidson, 2005) .جنس در  214حدود  آفتهاي گزارش شده براي این تعداد میزبان

اصلی  آفتگرچه در ایران  .(Garcia et al., 2017)برآورد شده است خانواده  83

در  .هاي شمال ایران است ولی خسارت آن روي مرکبات نیز مشاهده شده استتوتستان
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آوري شده است خانواده جمع 7متعلق به  میزبان گیاهی گونه 7 ایران از روي

)Moghaddam, 2013a:(  

Actinidiaceae: Actinida chinensis; Juglandaceae: Juglans regia; Moraceae: 

Morus alba; Pinaceae: Pinus sp.; Rosaceae: Prunus persica; Rutaceae: 

Citrus bigaradia; Salicaceae: Salix sp.   
 Miller and) شرق آسیا استبومی شپشک سفید توت  .پراکنش در جهان و ایران

Davidson, 2005)  در . شوندمیهاي گرمسیري و نیمه گرمسیري محسوب گونه ازو

 هاي اردبیل، گیالن، گلستان و مازندران گزارش شده استحال حاضر از استان

(Moghaddam, 2013a) )45 شکل( .  
 

                
  

 

 

کند و بسته به مثل می شپشک سفید توت از طریق جنسی تولید. شناسیزیست

این شپشک گرمادوست است، و در . نسل در سال دارد 5تا  2شرایط آب و هوایی از 

این آفت در شرایط شمال ایران تا ). Ball, 1980(ها فعالیت دارد مناطق سرد در گلخانه

  )اصلی( P. pentagona -43شکل 
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الحسینی و (باشد گذرانی آن به صورت ماده بالغ مینسل در سال دارد و زمستان 3

  ).1374ر، پومستوفی

-داري روي درختان توت و همخسارت این شپشک در صنعت نوغان. اهمیت اقتصادي

گرچه خسارت آن در مرکبات هم مشاهده . چنین کیوي در شمال ایران فراوان است

کنترل شیمیایی این آفت زمانی الزم است که . (Moghaddam, 2013a)شده است 

شیمیایی با حداقل تاثیر منفی روي  استفاده از کنترل. خسارت بسیار شدید باشد

، استفاده از امولسیون روغنی همراه با کلرپیریفوس Prospaltella berleseiپارازیتوئید 

هاي سن پاشی بهاره در زمان ظهور پورهدر زمستان و استفاده از کلرپیریفوس در سم

زنبور ن شپشک سفید توت و حداقل مسمومیت روي داز بین بر دربیشترین تاثیر یک 

  .(Gholamian et al., 2013)  د آن استیپارازیتوئ

  توان سه زنبورمی این سپردار مهم از دشمنان طبیعی .دشمنان طبیعی

 Prospaltella berlesei Targioni،Aphytis proclia Walker  وAzotus atomena 

walker  از خانوادهAphelinidae و کفشدوزك Chilocerus bispustulatus  بردنام ،

-می آفتاز کل جمعیت % 84هاي مختلف شپشک میزان پارازیتیسم طبیعی در نسل

 دهدرخ می آفتدر طول نسل سوم  A. procliaو  P. berleseiباشد که توسط دو زنبور 

  ).1374پور، الحسینی و مستوفی(
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  )اصلی( Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzetti)حشره کامل  -44شکل 
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 Pseudococcidaeهاي آردآلود خانواده شپشک

، دومین mealybugsیا  دهاي آردآلوتحت عنوان شپشک Pseudococcidaeخانواده 

 .هستند) Coccoidea(هاي گیاهی باالخانواده شپشکخانواده از نظر تعداد گونه در 

. (Garcia et al., 2017) نداشده گزارشهاي آردآلود شپشک جنس از 269تاکنون 

است  يآید، داراي ترشحات مومی پودرمی اسمش از طور کههاي آردآلود همانشپشک

صورت هبترشحات این پوشاند، که سطح بدن را در مراحل پورگی و حشره ماده بالغ می

در تعداد  ، کوتاه بودن و شکل آن،بلندکه  شوند،هم ظاهر می هاي کناري و انتهاییرشته

  در ایران P. pentagonaنقشه پراکنش  -45شکل 
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سه تخم یل کهاي آردآلود تشکیبسیاري از شپشک. داردی شناساینقش  هااز گونه کمی

رند، اما تعدادي هم اگذن میآهاي خود درون دهند که حشرات ماده بالغ تخمرا می

دار ولی گاهی بدون بال هم حشره نر کوچک، بدون قطعات دهانی، بال .هستندزا زنده

  . (Williams and Watson, 1988) استمشاهده شده

 یتعداد کم. شوندهاي گیاه میزبان مشاهده میهاي آردآلود روي تمام قسمتشپشک

هاي شپشک .شونداقتصادي مهم محسوب می آفاتاز  نیز يناقل ویروس هستند و تعداد

شپشک آردآلود  توان بههستند میمرکبات فات مهم جزء آدر ایران  ي کهآردآلود

 Nipaecoccus viridisشپشک آردآلود جنوب  و، Planococcus citri (Risso)مرکبات 

(Newtead) )Moghaddam, 2006 and 2013b( هاي آردآلود شپشک. اشاره داشت

Maconellicoccus hirsutus (Green)  وFerrisia virgata (Cockerell)  اهمیت

 Pseudococcus viburniهاي شپشک. دارند قبلیکمتري نسبت به دو شپشک 

(Signoret)  وPseudococcus longispinus (Targioni Tozzetii) فات در ایران از آ

اند هستند ولی تاکنون از مرکبات گزارش نشده زراعی و باغیمحصوالت 

(Moghaddam, 2013a)، کشورهاي حوزه مدیترانه روي مرکبات فعال در  کهدر حالی

هاي آردآلود به گیاهان بسیاري خسارت وارد شپشک. (Franco et al., 2004)هستند 

 هایی گونه چنینهستند و هم cosmopolitan)(جایی همه آفاتاز  يبسیار ،کنندمی

که از روي بیش از  P. citriنظیر شپشک آردآلود هستند،  )(polyphagousبسیارخوار 

  ).Garcia et al., 2017(میزبان گیاهی گزارش شده است  191
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هاي حشره ماده بالغ شپشک. )46 شکل( هاي آردآلودمیکروسکوپی شپشکصفات 

با یک جفت لوب معموالً غشایی،  اغلبآردآلود معموال کشیده تا بیضی عریض هستند، 

ها مفصل، اما گاهی تعداد مفصل 6- 9 ها هرکدام باشاخک). anal lobes(مخرجی 

کدام با یک پنجه تک مفصلی، و یک داراي پا، بندرت فاقد آن، هر معموالً. یابدکاهش می

معموال در پاهاي عقبی وجود دارد و گاهی  (translucent pores)هاي شفاف روزنه. ناخن

معموال داراي . ادامه دارد) hind coxae(قبی پاهاي ع رانتا غشاي متصل به پیش

داراي . )circulus(دارا یا فاقد سیرکولوس . ، بندرت فاقد آن هستند)ostiol( استیول

مو، بندرت تعداد  6و  (pores)ردیف روزنه  2، معموال با )anal ring(حلقه مخرجی 

 سراسرواقع در حاشیه ) cerarii(ها سراري. هستنده و یا فاقد آن فتاکاهش ی هاروزنه

وجهی هاي سهمعموال داراي روزنه. بدن، گاهی فقط در لوب مخرجی وجود دارد

)trilocular pores( اغلب داراي . و اغلب به تعداد زیاد در سطح پشتی و زیرین بدن

اغلب . ، حداقل واقع در سطح زیرین بدن)multilocular pores(هاي چندوجهی روزنه

در سطح زیرین بدن، ، حداقل واقع )quinqlocular pores(وجهی هاي پنجداراي روزنه

در ) oral collar tubular ducts(اي لولههاي معموال داراي کانال  .کمتر در سطح پشتی

اي گاهی داراي مجاري لوله. شوندسطح زیرین بدن، کمتر در سطح پشتی مشاهده می

بدن، بندرت واقع در ، حداقل واقع در ناحیه پشتی )oral rim tubular ducts(اي حلقه

  ).46 شکل(سطح زیرین بدن 
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کلید 

هاي آردآلود مرکبات بر اساس صفات میکروسکوپی هاي شپشکشناسایی گونه

 حشرات ماده بالغ

    .....................................  oral rim tubular ductsهاي سطح پشتی بدن داراي مفصل 1

    ...........................................................................  Maconellicoccus hirsutus (Green)  
 oral rim tubular ducts  .....................................  2هاي سطح پشتی بدن فاقد مفصل -

  anal lobe bar.....  Planococcus citri (Risso) سطح زیرین لوب مخرجی داراي   2

 Pseudococcidaeشناسی خانواده جزئیات شکل 46شکل 

(Williams and Watson, 1988) 
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  anal lobe bar  ..........................................................  3 سطح زیرین لوب مخرجی فاقد   -

پشتی بزرگ، هر  (tubular ducts)اي مجاري لوله. موهاي سطح پشتی بدن مویی  3

یا چند مو، و تعدادي روزنه  1محاصره شده، داراي  اسکلروتینی کدام با دهانه

  Cockerell)( Ferrisia virgata  ...........................  کوچک در داخل، یا در حاشیه آن

. اندازه با موهاي سرارياي شکل، همموهاي سطح پشتی بدن مخروطی و یا نیزه -

   ....................................  فاقد خصوصیات فوق ،پشتی (tubular ducts)اي مجاري لوله

-    ................................................................................  Nipaecoccus viridis (Newstead) 
 

  Ferrisia virgata (Cockerell)  )47-49 شکل(

Dactylopius virgatus Cockerell, 1893: 178. 

راي یک اهاي سفید پودري و دحشره ماده کامل پوشیده از موم. تشخیصیصفات 

هاي شفاف بلند که رشته همراه بان ددر انتهاي ب رنگ پشتی صورتیطویل فت رشته ج

  .)47 شکل( اطراف بدن هستند

کشیده، معموال ناحیه شکم به طرف عقب تدریجا باریک  بیضیبالغ بدن حشره ماده 

 .bar-likeهاي مخرجی رشد کرده، هر کدام در سطح زیرین بدن داراي لوب .شودمی

 هاي شفافروزنه ؛، و کشیدهپاها رشد کرده. مفصل 8ها هر کدام با شاخک

(translucent pores)  فقط واقع هايسرار. و ساق پاهاي عقبی ، رانرانپیشواقع در  
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موهاي کمکی تعدادي چنین همموي مخروطی،  3یا  2در لوب مخرجی، هرکدام داراي 

سیرکولوس توسط یک  .شدهسختمنطقه  یک واقع درهمگی وجهی، هاي سهو روزنه

موهاي سطح پشتی کوتاه و . ها رشد کردهاستیول. خط میانی به دو قسمت تقسیم شده

اي، بلند و استوانه tubular ducts . یا کمی چماقی شکل گردهرکدام با انتهاي  مستقیم،

روزنه کوچک نزدیک به  2یا  1و  مو، 2-4سخت شده گرد، داراي  اییهر کدام با دهانه

 تایی در 3یا  2هاي واقع در گروه هاداکت؛ شدهسختاما درون منطقه  دهانه، حاشیه

همچنین ؛ VIIجزء مفصل شکمی به در هر مفصل بدن، 8معموال به تعداد  ،بدن حاشیه

موهاي سطح . هاي جلویی شکمسینه و مفصل يهازیرمیانی واقع در مفصل هايداکت

هاي چندوجهی واقع روزنه. ، معموال بلندتر از موهاي پشتیگردزیرین بدن در انتها 

  هاي پشتی صورت یک یا دو ردیف در ناحیه میانی لبهقسمت عقب ژنیتالیا، و به

  . )48 شکل( وجهی پراکنده در دو سطح بدنهاي سهروزنه. شکمی VIIو  VIهاي مفصل

  F. virgata -47شکل 

)http://idtools.org/id/palms/sap/factsheet( 

http://idtools.org/id/palms/sap/factsheet
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گیاهی خانواده  77جنس و  203از روي  F. virgataشپشک . هاي گیاهیمیزبان

خصوص درختان گرمسیري و تواند به بسیاري از گیاهان، به، میگزارش شده است

 ,.Garcia et al) نمایدفرنگی خسارت وارد اي نظیر سویا و گوجهمزرعهمحصوالت 

در دیگر  Moghaddam (2010) از زمان گزارش این شپشک در ایران توسط. (2017

مناطق گرمسیر ایران مشاهده نشده است و در محدوده شهرستان چابهار از استان 

  :آوري شده استسیستان و بلوچستان روي گیاهان میزبان زیر جمع

Psidium guajava  ،Myrtus communis (Myrtaceae) ،Albizzia julibrissin 

(Fabaceae) و   Cordia myxa (Boraginaceae) (Moghaddam, 2013a).  

تاکنون فعالیت این شپشک روي مرکبات مشاهده نشده است، ولی در کشورهاي اروپایی 

(Ben-Dov, 1994)  و امریکاي شمالی(McKenzie, 1967)  روي مرکبات گزارش شده

  .است
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تمام مناطق جغرافیایی گرمسیري  در F. virgata شپشک. پراکنش در جهان و ایران

کند و حتی گزارشات متعددي گرمسیري را تحمل میانتشار دارد و شرایط مناطق نیمه

است و براي اولین بار از جامائیکا  Neotropicalبومی منطقه  .هستدر مناطق معتدل 

- سال استقرار، در مناطق زئوجغرافیایی گرمسیري و نیمه 10گزارش گردید و پس از 

در ایران تاکنون از استان سیستان و ). (Garcia et al., 2017گرمسیري انتشار یافت 

  ). 49 لشک( (Moghaddam, 2013a)بلوچستان، شهرستان چابهار گزارش شده است 

   Ferrisia virgata (Cockerell) -48شکل 
 )Moghaddam, 2013bبرگرفته از (
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تولید مثل جنسی دارد، هر حشره ماده  F. virgataشپشک آردآلود  .شناسیزیست

 ،انجامدطول می ههفته ب 6- 7کند، یک دوره زندگی حدود بار جفتگیري می فقط یک

- هاي تخمماده. (Nayar et al., 1976)نسل در سال گزارش شده است  5تا  3معموال از 

 .F شناسی شپشک آردآلوداي روي زیستمطالعه .هستند (ovoviviparous)زا زنده

virgata در ایران انجام نشده است .  

روي  swollen shootس یکی از ناقلین ویرو F. virgataشپشک  .اهمیت اقتصادي

عنوان چنین بهاست؛ هم (Strickland, 1951)درختان کاکائو در افریقاي غربی است 

 مرکبات در کشور غنا هم معرفی شده است يناقل بیماري ویروس ترستیزا

(Hughes and Lister, 1953). فت در ایران به همان منطقه آآید گسترش این نظر می هب

  . مینیستشاهد پراکنش بیشتر آن و  (Moghaddam, 2006) چابهار محدود شده

این خانواده به عنوان دشمنان طبیعی  6علق به نجنس م 21 تا کنون .دشمنان طبیعی

 آنگزارشی از دشمنان طبیعی ولی  .(Garcia et al., 2017)است گزارش شده شپشک

  .در ایران موجود نیست
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    )50-52 شکل( شپشک آردآلود صورتی ختمی
    Maconellicoccus hirsutus (Green)  

    Phenacoccus hirsuts, Green 1908, 25. 

  در ایران F. virgataنقشه پراکنش - 49شکل         
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است  رنگ متر طول و صورتیمیلی 3حشرات ماده آردآلود حدود . تشخیصی صفات  

زمانی که بدن حشره ماده . پوشاندتمام بدن را میسفید رنگی مومی  ولی ترشحات

  .)50 شکل( شودفشرده شود، یک مایع صورتی رنگ از بدنشان خارج می

ها هر کدام با شاخک .anal lobe barلوب مخرجی داراي  .بدن حشره ماده بیضی عریض

 (translucent pores)هاي شفاف روزنه .، ناخن بدون دندانهپاها رشد کرده. مفصل 9

. جفت 4- 6تعداد به معموال هاسراري. ران و ساق پاهاي عقبیواقع در ناحیه عقبی 

هاي روزنه تعداد کمیموي مخروطی شکل، همراه با  2سراري لوب مخرجی هر کدام با 

شبیه به  هر کدام جلویی هايسراري. واقع در یک منطقه غشاییهمگی ، وجهیسه

مو، و یا موهاي مویی شکل جایگزین موهاي  1سراري لوب مخرجی، اما گاهی داراي 

توسط یک خط میانی به دو قسمت  تا لوزي شکل، ، مربعسیرکولوسداراي . مخروطی

   .شکل مویی و زیرین بدن پشتی موهاي سطح. ها رشد کردهاستیول. تقسیم شده

در حاشیه جلویی و عقبی  اًتدر سطح زیرین بدن، عمد هاي چندوجهی واقعروزنه

رسد، گاهی واقع هاي بدن میادامه دارد، اغلب به کناره IVهاي شکم، تا مفصل مفصل

وجهی پراکنده در دو سطح پشتی و زیرین هاي سهروزنه. در مفصل سوم شکم و سر

 هاي شکم، سینه و عرض مفصلرتعداد زیاد روي سبه oral rim tubular ducts. بدن

جزء مفصل ، به، سر و سینهسطح زیرین بدن هايحاشیه مفصل؛ و واقع در سطح پشتی

 شکل( ، واقع در دو سطح پشتی و زیرین بدنهانداز 2در  tubular ducts. عقبی ژنیتالیا

51.(  
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خانواده  75جنس و  211از روي  صورتی ختمیآردآلود شپشک . هاي گیاهیمیزبان

خانواده  13جنس و  19از روي حدود در ایران  ، و(Garcia et al., 2017) گزارش

  :(Moghaddam, 2013a) آوري شده استگیاهی از جمله مرکبات جمع

  
  

  

  Maconellicoccus hirsutus (Green) -50 شکل

 )http://www.texasinvasives.org/pest_database برگرفته از(

 

   Maconellicoccus hirsutus (Green) حشره ماده  -51 شکل
 )Moghaddam, 2013bبرگرفته از (

http://www.texasinvasives.org/pest_database
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Anacardiaceae: Mangifera indica; Arecaceae: Phoenix dactylifera; 

Combretaceae: Terminalia catappa; Convolvulaceae: Ipomoea sp.; 

Fabaceae: Acacia arabica, Albizzia sp., Prosopis sp., P. spicigera; 

Lythraceae: Lawsonia inermis; Malvaceae: Hibiscus rosa-sinensis, H. 

syriacus; Moraceae: Ficus riligiosa, Morus alba; Myrtaceae: Psidium 

guajava, Syzygium aromaticum; Rhamnaceae: Ziziphus spina-christi; 

Rutaceae: Citrus sinensis; Salicaceae: Salix sp.; Tamaricaceae: Tamarix sp. 

شپشک آردآلود ختمی در بسیاري از مناطق گرمسیري و  .پراکنش در جهان و ایران

 1994براي اولین بار از جزایر کارائیب در سال . گرمسیري گزارش شده استنیمه

  گزارش گردید و در کوتاه مدت به بسیاري از کشورهاي دنیا گسترش یافت 

(Garcia et al., 2017) . در حال حاضر از تمام مناطق زئوجغرافیایی دنیا گزارش شده و

بلوچستان مشاهده شده است  هاي فارس، هرمزگان و سیستان ودر ایران، استان

(Moghaddam. 2013a) )52 شکل.(  

ها تخم. میردریزي میشپشک ماده آردآلود ختمی بالفاصله بعد از تخم .شناسیزیست

طول روز به 30تا  23در زمان تفریخ به رنگ صورتی هستند و دوره زندگی هر نسل از 

و بسته به ) تخم 600تقریبا تا (ماده بالغ داراي نرخ باالي زادآوري است . کشدمی

  . )http://entnemdept.ufl.edu(نسل در سال دارد  15شرایط آب و هوایی تا 

آفت مهم بسیاري از گیاهان در مناطق  M. hirsutusشپشک  .اهمیت اقتصادي

. گرمسیري از جمله افریقا، جنوب شرق آسیا و شمال استرالیا استو نیمهگرمسیري 

  اسالید شده در مجموعه زمان ورود این آفت به ایران مشخص نیست، اما اولین نمونه

http://entnemdept.ufl.edu
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. از استان هرمزگان است 1970 سالهاي گیاهی موزه هایک میرزایانس در شپشک

هاي شدید ، با آلودگی1380هاي فراوانی از سیستان و بلوچستان در سال نویسنده نمونه

  .(Moghaddam, 2013a) آوري کرده استخصوص روي درختان گرمسیري جمع هب

  پارازیتوئیدهاي Fallahzadeh et al. (2009). دشمنان طبیعی

Anagyrus fusciventris (Girault)،Gyranusoidea indica Shafee, Alam & 

Agarwal  خانواده باالازChalcidoidea  وFallahzade & Hesami (2004)  دو

 در ایران  M. hirsutus نقشه پراکنش -52 شکل
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را از  Encyrtidaeاز خانواده  A. dactylopii (Howard)و  A. agraensis پارازیتوئید

  .انداز ایران گزارش کرده M. hirsutus شپشک

  )53- 55 شکل( مرکباتشپشک آردآلود ساحلی 

    Nipaecoccus viridis (Newstead)  
    Dactylopius virids Newstead, 1894: 5.  

 متر عرض، بهمیلی 3متر طول و میلی 4حشره ماده کامل حدود  .تشخیصیصفات 

حشرات ماده بالغ . ترشحی سفید یا زرد صورتی هايآبی با موم رنگ سیاه، بنفش تا سبز

خیمی را تشکیل ضالیه  مومیباال، ترشحات  هايکنند، در جمعیتکیسه تخم ترشح می

به رنگ  هاحاوي نمونه شپشک لکلا. مانندمی پنهانکه حشرات ماده از نظرها  دندهمی

  .)53 شکل( دیآسیاه در می

پاها رشد . مفصل 7با  هرکدام معموالً هاشاخک. عریض تا بیضی بدن حشره ماده بیضی

ران و پیشعقبی جلویی و واقع در ناحیه  (translucent pores) شفافهاي روزنه ،کرده

شکل،  اينیزهموي  2سراري لوب مخرجی هرکدام با . ساق پاهاي عقبیناحیه عقبی 

کم و واقع در یک منطقه یک موي کمکی، و  وجهی،هاي سههمراه با تعداد کمی روزنه

قفس سینه هر -قفس و پس- در ناحیه شکم، میان هاي جلوییسراري. بیش کیتینی

هاي قسمت سر سراري ؛وجهیاي و و تعداد کمی روزنه سهموي نیزه 2کدام مشخص، با 

اي شبیه به موهاي قفس سینه غیرمشخص، جایگزین شده توسط موهاي نیزه-و پیش

  موهاي سطح پشتی. ها رشد کردهاستیول. گردداراي سیرکولوس، مربع تا  .سراري

موهاي سطح . هاي مختلفاندازهو به  هاي شکل و شبیه به موهاي سراري، اما کوتانیزه
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واقع در سطح ، معموال به تعداد زیاد، هاي چندوجهیروزنه. زیرین بدن مویی شکل

یه عقبی و جلویی اشح هاي میانیدر ردیف در قسمت عقب ژنیتالیا و زیرین بدن،

واقع در ناحیه میانی  چنینقفس سینه؛ و هم- تا میان حاشیه بدنهاي شکمی، مفصل

   tubular ducts. وجهی پراکنده در دو سطح پشتی و زیرین بدنهاي سهروزنه .سینه

  . )54 شکل( و پشتی بدن سطح زیریندر دو اندازه ، واقع در تعداد زیاد به

  

  
  

  

خانواده گیاهی  44جنس و  111از روي  شپشک آردآلود جنوب. هاي گیاهیمیزبان

غرافیایی جگزارش شده است و فعالیت آن روي درختان مرکبات در بسیاري از مناطق 

گونه  9از روي حدود در ایران این شپشک . (Garcia et al., 2017)مشاهده شده است 

  :(Moghaddam, 2013a) است آوري شدهخانواده گیاهی از جمله مرکبات جمع 8و 

Acanthaceae: Avicennia officinalis; Apocynaceae: Nerium oleander; 

Fabaceae: Prosopis spicigera; Moraceae: Morus alba; Rhamnaceae: 

  )اصلی( Nipaecoccus viridis (Newstead) -53 شکل
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Ziziphus spinachristi; Rutaceae: Citrus bigaradia, C. sinensis; 

Tamaricaceae: Tamarix sp.; Ulmaceae: Ulmus sp. 
 دربا گسترش وسیع جغرافیایی  جنوبشپشک آردآلود  .پراکنش در جهان و ایران

و از  چنین بسیاري از مناطق گرمسیري انتشار داردکشورهاي افریقایی و آسیایی، و هم

. (Garcia et al., 2017) توان از عربستان و عمان نام بردایران می هکشورهاي همسای

Davatchi and Taghizadeh (1954)  را از جهرم، فسا، شیراز و زابل گزارش  آفتاین

هاي فارس، هرمزگان، استان ازرا  شپشکاین  Moghaddam (2013a) .اندداده

ز شمال اتازگی  هب چنینگزارش داده است، همبلوچستان  سیستان وخوزستان، بوشهر و 

 )توسط خانم مرادي ینمونه ارسال( شده استگزارش شهر روي مرکبات ایران در قائم

   .)55 شکل(

نسل تولید  8شپشک آردآلود جنوب در شرایط اهواز روي مرکبات تا  .شناسیزیست

-زمستان. پیوندداي به وقوع میهاي متوالی بصورت گستردهکند، و تداخل نسلمی

- گی و حشرات بالغ صورت میصورت تخم، سنین مختلف پورهگذرانی این شپشک به

  ).  1371خدامان، . (گیرد

آفت مهم اقتصادي در بسیاري از مناطق  N. viridisشپشک  .اهمیت اقتصادي

  هاي گیاه، شود، این شپشک از تمام قسمتگرمسیري محسوب میگرمسیري و نیمه
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ها، میوه و جوانه ساقه، شاخه، 

میزبان تغذیه  ریشه درختان 

ها و زرد شدن ها و میوهنماید که در نتیجه باعث توقف رشد گیاه، ریزش شکوفهمی

شپشک فوق از آفات مهم در . (Sharaf and Meyerdirk, 1987)ها خواهد شد برگ

و قنبري (زند منطقه شیراز است که به درختان نارنج، خرزهره و توت خسارت می

نیز میزان خسارت این آفت را روي توت سفید و ) 1371(خدامان ). 1390همکاران، 

  .مرکبات در خوزستان شدید گزارش کرده است

  Nipaecoccus viridis (Newstead) -54شکل 

 )Williams and Watson, 1988 برگرفته از(
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عنوان دشمنان طبیعی خانواده به 13جنس متعلق به  36حدود . دشمنان طبیعی

 در ایران. (Garcia et al., 2017)شپشک آردآلود مرکبات تا کنون گزارش شده است 

و دو گونه کفشدوزك  Cryptolaemus montrouzieri Mulsant استفاده از کفشدوزك

Hyperaspis polita Weise  وScymnus includes Kirsch  در مبارزه علیه شپشک

تعداد موقع و بهآردالود جنوب نشان داده که هر سه کفشدوزك در صورت رهاسازي به

استفاده از  ).1371خدامان، (کنترل کنند را بصورت مطلوبی توانند جمعیت آنکافی می

در سه رهاسازي برعلیه شپشک آردآلود  Stephens camea Chrysoperiaبالتوري 

- هاي همشپشک را کنترل نماید، مشروط به اینکه مورچهمرکبات توانست جمعیت این 

، همکارانذاکرین و ( زیست با شپشک توسط نوارهاي چسبی مخصوصی از بین بروند

 Cecidomyiidaeاز خانواده  Dicrodiplosis manihoti Harrisالور مگس  .)1388

 Pseudotorymusشکارچی کیسه تخم شپشک آردآلود مرکبات و زنبور پارازیتوئید 

stachidis (Mayr)  از خانوادهTorymidae  از شهرستان جهرم استان فارس معرفی

کفشدوزك روي این  8هرمزگان از استان . (Fallahzadeh et al., 2009)اند شده

   :شپشک فعال هستند

Scymnus (Scymnus) nubilus Mulsant ,S. (Pullus) syriacus (Marseul) ،

Nephus (Sidis) hieckei riyadhensis Fürsch ،N. (Geminosipho) fenestratus 

(Sahlberg) ،N. (Bipunctatus) includens (Kirsch) ،Hyperaspis polita Weise ،

Exochomus melanocephalus (Zoubkoff) (Fallahzadeh et al., 2013). 
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 N. sp. nearو  Nephus includes (Kirsh)در استان خوزستان دشمنان طبیعی 

fenestratus (Sahberg)  از خانوادهCoccinellidae  و زنبورهاي پارازیتوئیدAnagyrus 

dactylopii (Howard) ،A. agraensis Sara. ،A. diversicomis Mercet  وA. mirzai 

Agarwal and Alam  از خانوادهEncyrtidae ؛ و مگسDicrodiplosis manihoti 

Harris  از خانوادهCecidomyiidae اند معرفی شده(Mossadegh et al., 2008) 
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  Planococcus citri(Risso)                 )56-58 شکل(شپشک آردآلود مرکبات 

Dorthesia citri Risso, 1813: 416. 

هاي کوتاه و ضخیم در اطراف جفت رشته 18بدن بیضی شکل، با . تشخیصیصفات 

بدن، جفت انتهایی مختصري بلندتر از بقیه؛ بدن پوشیده از موم پودري سفیدرنگ، 

داراي یک برآمدگی طولی مومی در ناحیه میانی پشتی بدن، سطح پشتی بدن با 

  در ایران   N. viridisنقشه پراکنش - 55 شکل 
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فاقد کیسه  اي، پاها قرمز؛زرد روشن تا قهوه، رنگ بدن متغیر از ترترشحات کمی تیره

  . )65 شکل(تخم 

هاي روزنه. پاها رشد کرده. یمفصل 8ها شاخک .عریض بدن حشره ماده بیضی تا بیضی

 18ها به تعداد سراري. واقع در ساق و ران پاهاي عقبی (translucent pores) شفاف

 داراي. مو 1-3با  preocularجزء سراري جفت موي مخروطی، به 2هر کدام با  ،جفت

ها استیول. مفصل به دو نیم تقسیم شدهخط میان چهارگوش، توسط یکسیرکولوس، 

تر از موهاي کوتاه cisanalموهاي  .و زیرین بدن مویی موهاي سطح پشتی. رشد کرده

هاي عرضی هاي چندوجهی واقع در سطح زیرین بدن، در ردیفروزنه .حلقه مخرجی

کم  IV−VIIهاي مفصل عقبیهاي واقع در حاشیه هاي عقبی، روزنهو مفصل IVمفصل 

هاي شکم، اما غایب در مفصل هاي تکی، همیشه به تعداد کم در حاشیهو بیش در ردیف

وجهی و دیسکی شکل پراکنده در هاي سهروزنه. هاي جلوترو مفصل IVحاشیه مفصل 

تر پشتی بدون دهانه مشخص، بزرگسطح  tubular ducts. سطوح پشتی و زیرین بدن

 tubularها؛ حاشیه تعدادي از سراريدر زیرین بدن، اغلب واقع  هاي سطحداکتاز 

ducts 57 شکل( در ناحیه زیرین بدن در دو اندازه(.  
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جنس و  191از روي فاژ و ، پلیP. citri مرکباتشپشک آردآلود . هاي گیاهیمیزبان

هاي ترجیحی آن است و مرکبات از میزبان گزارش شده است خانواده گیاهی 83

(Garcia et al., 2017).  آوري خانواده جمع 14میزبان گیاهی متعلق به  29از ایران از

  :(Moghaddam, 2013a)شده است 

Apocynaceae: Adenium obesum, Nerium oleander; Arecaceae: 

Chamacyparis lawsoniana; Caryophyllaceae: Dianthus barbatus; 

Crassulaceae: Crassula sp.; Cupressaceae: Cupressus sp.; Ebenaceae: 

Diospyros kaki; Euphorbiaceae: Codiaeum variegatum, Euphorbia 

pulcherrima; Moraceae: Ficus benjamina, F. carica, F. elastica, Morus 

alba; Oleaceae: Forsythia intermedia, Fraxinus excelsior; Platanaceae: 

Platanus orientalis; Poaceae: Oryza sativa; Rutaceae: Citrus bigaradia, C. 

sinensis; Rosaceae: Rosa sp.; Strelitziaceae: Strelitzia alba. 
در تمام مناطق زئوجغرافیایی دنیا  P. citriشپشک  .پراکنش در جهان و ایران

هاي فارس، گیالن، گلستان، خوزستان، مرکزي، گسترش دارد، و در ایران از استان

 . (Moghaddam, 2013a)مازندران و تهران گزارش شده است 

  )اصلی( Planococcus citri (Risso) - 56شکل 
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  نماید و شپشک آردآلود مرکبات از طریق جنسی تولیدمثل می .شناسیزیست

این آفت . گذاردها را در کیسه تخم عقب بدن میمگذار است و حشره ماده بالغ تختخم

هاي سن شکل تخم، پورهگذرانی آن بهنسلی است و زمستان 4تا  3در شرایط مازندران 

ترین یک دوره ترین و طوالنیکوتاه. چنین ماده کامل گزارش شده استو هم 3و  2

تعداد . باشدمیروز  50تا  38نسل شپشک بسته به درجه حرارت و رطوبت محیط، بین 

عدد در بهار، تابستان  171و  229، 159هاي گذاشته شده توسط یک ماده متوسط تخم

اوج جمعیت شپشک در مرداد و شهریور ماه هست و اوج جمعیت دشمنان . و پاییز است

  .)1389مافی پاشاکالیی، (باشند طبیعی هماهنگ با اوج جمعیت شپشک می
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ترین آفات گیاهی است، که نه شپشک آردآلود مرکبات یکی از مهم .اهمیت اقتصادي

گرمسیر خسارت تنها به بسیاري از گیاهان زراعی، درختان در مناطق گرمسیر و نیمه

ها نیز زینتی در گلخانهآورد، بلکه خسارت آن در مناطق معتدل به گیاهان وارد می

 این آفت Rosciglione and Castellano (1985). (Bodenheimer, 1930)مطرح است 

  Planococcus citri (Risso)حشره ماده کامل  -57شکل 

 )Cox, 1989 برگرفته از(
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از درختان مو به گیاه  Grapevine Virus A (GVA)به عنوان ناقل بیماري ویروسی  را

Nicotiano clevelandii معرفی کرده است.  

دشمنان طبیعی آفات معرفی خانواده از  7جنس از  22تا کنون . دشمنان طبیعی

توان ایران می دراز میان دشمنان طبیعی معرفی شده . (Garcia et al., 2017)اند شده

در  Trombidiidaeاز خانواده  Allothorombium pulvinus Ewingهاي بالغ کنه) 1: به

باالي ، پتانسیل کندتغذیه می P. citriهاي شپشک میزان زیادي از تخمبه ،شمال ایران

  محسوب شودتواند یک عامل مهم کنترل شکارگري این کنه می

 (Saboori et al., 2003) حشرات نر تریپس ) 2؛Aleurodothrips fasciapennis 

Franklin  از قبیلهAleurodothripini  در تغذیه از شپشکP. citri  از استان زنجان

از استان فارس دشمنان ) 3 ؛(Mirab-balou and Chen, 2012)گزارش شده است 

، Girault)( Anagyrus pseudococci ،(Howard) A. dactylopii طبیعی 

Compere Leptomastix nigrocoxalis و مگس شکارچی  وئیدبه عنوان پارازیت

Dicrodiplosis manihoti (Haris)  از خانوادهPteromalidae اند معرفی شده

(Ghajarrieh et al., 2014). 4 ( از مجموع دشمنان طبیعی کهMafi-Pashaii Kalaii 

 Scymnus subvillosus: کرده استدر مازندران شناسایی  آفتروي این  (1997)

(Goeze)، Propylea quatuordecimpunctata (L.)  وS. apetzi Mulsant  و

Chilocorus bipustulatus (L.)  از خانوادهCoccinellidae  و یک گونه بالتوري

Sympherobius elegan (Stephens)  از خانوادهHemerobiidae. چنین زنبور هم
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  توسط Mymaridaeاز خانواده  Alaptus priesneri Soykaپارازیتوئید 

Feli Kohikheilli and Damavandian (2015)    گزارش شده است. 

ترین آفاتی است که در تمام مناطق شپشک آردآلود مرکبات یکی از مهم. مالحظات

. (Cox, 1989)نماید گیاهان خسارت وارد میجغرافیایی دنیا انتشار دارد و به بسیاري از 

 .Goldasteh et al: در ایران مطالعات متعددي روي این شپشک انجام شده است

زندگی و رشد جمعیت آن در شرایط  چرخهبر روي تاثیر حرارت بر  (2009)

طور اند و مشخص شده که هر دو جنس ماده و نر بهآزمایشگاهی مطالعاتی داشته

سنین  درجه رشد نمایند؛ تمام 32تا  15توانند در درجه حرارت آمیزي میموفقیت

بیشترین طول . رونداز بین می 37چنین و هم 12تا  10هاي پورگی در درجه حرارت

ترین و بلندترین دوره و کوتاهدرجه  25تا  18هاي ه و نرها در درجه حرارتعمر ماد

دهد که ها نشان میهفتااین ی. دفتادرجه اتفاق می 32تا  18هاي گذاري در حرارتتخم

  .      شپشک آردآلود بشدت تحت تاثیر درجه حرارت است
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 Coccidaeتن هاي نرمشپشکخانواده 

خانواده از نظر تعداد گونه  سومین ،soft scaleیا  تننرمهاي شپشک ،Coccidaeخانواده 

 در دنیا جنس 170 ، و تا کنونهستند) Coccoidea(هاي گیاهی در باالخانواده شپشک

ها در دوره بلوغ بشدت سخت بسیاري از آن. (Garcia et al., 2017) شده است گزارش

کنند که گاهی کیسه تخم ترشح میدر انتهاي بدن تعدادي  .شوندمی هو اسکلروتیز

. زا باشندزا و یا زندهزندهگذار، تخمتخمها ممکن است گونه. بلندتر از طول بدن هستند

و اسکلروتیزه  که در مرحله بلوغ کامالً کرويتن اغلب بخاطر اینهاي نرممطالعه شپشک

پذیر پی در این مرحله امکانوزیرا تهیه اسالیدهاي میکروسکشوند مشکل است، می

  در ایران P. citriنقشه پراکنش  -58شکل 



١١٣ 
 

هایی که روي گیاهان شپشک ،حشرات ماده جوان اکثراً بیضی و مسطح هستند .نیست

 ،بیضی پهن تعدادي ،تمایل به باریک شدن دارند فعالیت دارنداي لپهعلفی و یا سایر تک

تر از طول اهی عریضگاما اکثرا کروي شکل،  ،Coccus hesperidium Linnaeaus مانند

تن براحتی توسط یک جفت صفحه مخرجی هاي نرمخانواده شپشک .حشره هستند

(anal plates) در قاعده شکاف مخرجی (anal cleft) مخرجی صفحه . شوندمشخص می

مثلثی شکل و یا کناره آن گرد است؛ در سطح پشتی صفحه مخرجی معموال یک یا دو 

و بعضی از   Ceroplastesهاي جنس شپشک. قرار دارند (discal setae)موي انتهایی 

  صفحه مخرجی توسط یک منطقه بشدت اسکلروتیزه  ،هاي نزدیک به آنجنس

(caudal process) از هر منفذ تنفسی . محاصره شده است(spiracle) بدن تا حاشیه، 

وجود دارد که داراي یک یا دو ردیف  (stigmatic groove) شیار تنفسیشیاري بنام 

است، اغلب به یک شکاف تنفسی  (quinquelocular pores)وجهی پنج هايروزنه

  منتهی  (stigmatic setae)با تعدادي موهاي تنفسی  (stigmatic cleft)کوچک 

اغلب مشخص، نوك تیز، خاري شکل و یا  (marginal setae)موهاي کناري . شوندمی

موهاي پشتی اغلب در حشرات بالغ وجود دارند و بسته به . انددر انتها منشعب شده

هاي چند روزنه. وجود دارندها موهاي پشتی بندرت در پوره. جنس و گونه متغیر است

ناحیه ژنیتالیا و حداقل در و اغلب وجود دارند،  (multilocular disc pores)وجهی 

پوشش مومی ). 59 شکل(هاي شکم قرار دارند هاي مورب در مفصلمعموالً در ردیف

(test) دهد؛ پوشش مومی توسط مجاري ریزپشتی شپشک را پوشش می ناحیه 

(microducts) شود، احتماال وظیفه اصلی واقع در غشاي سطح پشتی بدن ترشح می
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هاي جنس گونه. پوشش، محافظت براي از دست دادن آب بدن حشره است این

Ceroplastes ها سطح داراي پوشش ضخیمی است که احتماال توسط میکروداکت

ها وجود دارد، ممکن است به پوشش نمدي که در بعضی از گونه. شوندپشتی ترشح می

  ). 63و  60شکل(نند کعنوان کیسه تخم و یا به عنوان الیه پوششی و حفاظتی عمل 

باشد که توسط ها مییک پوشش جداگانه جهت حفاظت از تخم ovisacکیسه تخم 

شود، کیسه تخم در انتهاي عقبی حشره ماده و یا مجاري واقع در سطح بدن ترشح می

و  69 شکل( معمول است Pulvinariini شود که در زیرخانوادهزیر بدن گذاشته می

ها درون بدن حشره ماده قرار بلکه تخم ،ها کیسه تخم نداردگونه؛ تعداد زیادي از )72

بدن حشره ماده بالغ چنانچه توسط پوشش نمدي احاطه شده باشد، . شوندداده می

هاي پیر اسکلروتینه باشد؛ معموال غشایی است و احتمال دارد قسمت میانی بدن ماده

-حله بلوغ معموال سخت میتن فاقد پوشش نمدي، در مرهاي نرمولی جلد بدن شپشک

تغذیه و مشخصات ظاهري  ها از طریق گیاهان میزبان، محلتعداد کمی از گونه. شوند

در حقیقت . حتی غیرممکن استدر بعضی موارد مشکل و  و توان شناسایی کرد،می

ها و جنس شپشک حتی از طریق اسالیدهاي میکروسکوپی مشکل است؛ شناسایی گونه

حشره ماده جوان امکان دارد، زیرا با  میکروسکوپی فقط در مرحلهتهیه اسالیدهاي 

در نتیجه شناسایی که عمدتاً از طریق . شودافزایش سن، بدن حشره سخت و کروي می

  .(Hodgson, 1994)شود تقریبا غیرممکن است ها انجام میمجاري و روزنه
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روي  Coccidaeتن هاي نرمخانواده شپشک هايگونهلید شناسایی ک

  مرکبات

  ترین قسمت بدنواقع در مرکز یا در انتهایی (anal plates) مخرجی اتصفح 1

(Genus Ceroplastes Gray)  ................................................................................................  2 

  Coccidaeشناسی حشره ماده کامل خانواده جزئیات شکل -59شکل 

(Hodgson, 1994) 
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ترین قسمت بدن قرار ندارد، انتهایی در در مرکز یا (anal plates) صفحات مخرجی  -

  3  ...............  صفحات مخرجی را احاطه کردهاطراف  دهشسخت گرچه گاهی یک منطقه 

در سراسر  ايسطح زیرین بدن در یک باند زیرحاشیه (tubular ducts) ايمجاري لوله  2

  ............................... متورم بسیار کوتاه ductuleبا یک  مجاري، قرار گرفته بدن

  Ceroplastes floridensis Comstock .................................................  

سراسر اي سطح زیرین بدن در یک باند زیرحاشیه (tubular ducts)اي مجاري لوله  -

اي واقع در زیرحاشیه باشد، هرگز در یک باند ه مجاري لوله؛ چنانچبدن قرار نگرفته

  ............................ طویل و نازك ductuleبا یک  ايلوله مجاريو  ،فشرده نیست

   Ceroplastes sinensis Del Guericio  
 الاي کاماي سطح زیرین بدن فراوان، واقع در یک منطقه زیرحاشیهمجاري لوله  3

  4  .........................................................................................................................................  مشخص

یا پراکنده، اما نه در  و اي، یا به تعداد کم واقع در ناحیه میانی سینهفاقد مجاري لوله  -

  Coccus hesperidum Linnaeus  .........................................................  یک منطقه مشخص

  .................................... در هر صفحه مخرجی discal setaداراي موي انتهایی   4

   Saissetia oleae (Olivier) 

 Genus Pulvinaria) در هر صفحه مخرجی discal setaفاقد موي انتهایی   -

Targioni)  ....................................................................................................................................  5  

هاي روزنه. هاي موازيبدن حشره ماده بالغ سبزرنگ؛ کیسه تخم طویل، با کناره 5

preopercular  جلوي صفحه مخرجی 3-13به تعداد ......................................  

    .............................................................................  Pulvinaria florccifera Westwood  
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به  preopercularهاي روزنه. حشره ماده زرد مایل به سبز، کیسه تخم کوتاهبدن    -

 Pulvinaria aurantii Cockerell  .........................  جلوي صفحه مخرجی 50- 70تعداد 

 

  Ceroplastes floridensis Comstock  )60-62 شکل( مرکباتاي شپشک ستاره
Ceroplastes floridensis Comstock, 1881: 331. 

ي با یک زائده کوتاه مخرجی، اقهوه-بیضی، قرمز ماده بالغ حشره. تشخیصیصفات 

یک الیه  در محصور حشره ماده. متر عرضمیلی 5/3تا  1متر طول و میلی 4تا  2از 

زیر بدن حشره ماده  در محفظه هاتخم فاقد کیسه تخم،. ضخیم سفید- موم صورتی

سن دوم و سوم مومی  هايپوره هاي سن اول صورتی رنگ وپوره شوند؛گذاشته می

  .)60 شکل( دهداي میکنند که به آنها ظاهر ستارهاطراف خود ترشح می

شکاف . شده سخت و شدیداًکوتاه  anal caudalشپشک ماده اسالید شده بیضی، 

مفصلی،  6ها شاخک. هشتم طول بدن-حدود یک وکوتاه،  (anal cleft) مخرجی

 شکاف تنفسی. tibio-tarsalاسکلروز مفصلی  بدونه، فتاپاها رشد ی. یمفصل 7 گاهی

(stigmatic cleft) اي و خاري شکلهاي نیزهمو 20-33عمق، هر کدام با حدود کم، 

کوتاه و مویی  (marginal setae) ايموهاي حاشیه. ردیف یکواقع در  کم و بیش

سطح پشتی بدن با موهاي . تنفسی جلویی و عقبی منافذعدد واقع بین  8-10، شکل

 ؛وجهی و چهاروجهیهاي دووجهی، سهروزنهبا  همراه و ،گردمخروطی و نوك  ریز

پشتی به  (clear areas) قه خالیمنط .شکلوجهی بیضی یا مثلثی هاي سههروزن

 .، بدون روزنه و موي بدنهادر کنارهعدد  6سینه و  mediodorsal در قسمت 1تعداد 
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. هاجفت موي بلند بین شاخک 2و  ،کوتاه اي شکلنیزهسطح زیرین بدن با موهاي 

. رانهاي شکمی تا نزدیک پیشمفصلو ، هاي چندوجهی واقع در منطقه ژنیتالیاروزنه

 4یا  3هاي پنج وجهی واقع در شیار تنفسی در روزنه. پراکنده cruciformهاي روزنه

به جزء بین  در سراسر بدن، ايزیرحاشیه ردیف یک صورتبه tubular ducts. ردیف

 خود تر ازحجیم شده و و اغلب عریضدام با یک رشته کوتاه اما کها، هر شاخک

tubular duct )61 شکل(.  

  
  

  

مهم درختان مرکبات  آفت C. floridensisستاره اي شپشک . هاي گیاهیمیزبان

جنس و  151از روي  تا کنون. کنداز گیاهان را آلوده میچنین شمار زیادي است، و هم

روي  در ایران از. (Garcia et al., 2017) خانواده گیاهان میزبان گزارش شده است 67

  :Moghaddam, 2013a)(آوري شده است زیر جمع گیاهان میزبان

Hedera pastuchowii (Araliacea) ،Diospyros kaki (Ebenaceae) ،Ficus 

benjamina (Moraceae) ،Cedrus sp. (Pinaceae) ،Cydonia oblonga 

  )اصلی( Ceroplastes floridensis Comstock -60شکل
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(Rosaceae) ،Citrus senensis (Ruraceae) ،Metasequoia glyptostroboides 

(Taxodiaceae). 

در مناطق گرمسیري،  C. floridensis ايستارهشپشک  .پراکنش در جهان و ایران

 است Neotropicalشمال  بومیو  دارد پراکنش اينیمه گرمسیري و مدیترانه

(Hodgson & Peronti, 2012). فارس، گیالن، مازندران و اردبیلهاي یران از استاندر ا 

 . )62 شکل( (Moghaddam, 2013a)گزارش شده است 

 گزارش شدهنسل  2 باخاورمیانه  از C. floridensisاي ستارهشپشک  .شناسیزیست

انجامد بطول میماه  4و هر نسل حدود سه یا است 

(http://www.agri.huji.ac.il/mepests/pest/Ceroplastes_floridensis) . شپشک داراي این

 شپشک  تکثیر باشد هاي جوان میگذرانی آن به شکل مادهزمستان. سن پورگی است 3

  

 
  

 Ceroplastes floridensis (Comstock)حشره ماده کامل  - 61شکل 

 )Gimple et al., 1974 برگرفته از(

http://www.agri.huji.ac.il/mepests/pest/Ceroplastes_floridensis)
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تخم  300است و هر حشره ماده حدود  (parthenogenesis)اي از طریق بکرزایی ستاره

  .(Drees et al., 2006)گذارند می

آفت مهم بسیاري از گیاهان زینتی و  C. floridensisشپشک  .اهمیت اقتصادي

درختان میوه در بسیاري از کشورهاست و در ایران نیز یکی از آفات مهم درختان 

  در ایران C. floridensisنقشه پراکنش  - 62شکل 
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هاست که قطعات دهانی را درون خسارت مستقیم این آفت توسط پوره. مرکبات است

 هاي باالدر خسارت. کنندبافت میزبان کرده و میزان زیادي از شیره گیاهی را تغذیه می

شوند و حتی مرگ گیاه هم محتمل هاي جوان خشک میهاي تازه ریزش و شاخهبرگ

 . است

از  Moranila californic (Howard)در منطقه پالئارکتیک گونه  .دشمنان طبیعی

 C. floridensisاي از شپشک ستاره Chalcidoideaباالخانواده  Pteromalidaeخانواده 

  . (Davoodi, 2004)است  گزارش شده

اي در یک نوار زیرحاشیه tubular ductsبا داشتن  C. floridensisشپشک  .مالحظات

هاي مخرجی ها تا نزدیک لوبباریک و مشخص در سطح زیرین بدن از نزدیکی شاخک

چنین هر داکت با انتهاي متورم و مشخص است، هم Ceroplastesهاي جنس بین گونه

  .حجیم و پیازي شکل است

  

 Ceroplastes sinensis Del Guercio  )63-65 شکل( مومی مرکباتشپشک 

  Ceroplastes sinensis Del Guercio, 1900: 3. 

متر طول، سطح پشتی برجسته، میلی 2-5 ،بیضیحشره ماده بالغ . تشخیصیصفات 

، که معمول سطح باالیی بدن پوشیده از یک الیه موم ضخیم. سطح زیرین بدن مسطح

 شکل( گذارندها را زیر بدن میهاي بالغ تخمماده. است Ceroplastesهاي جنس گونه

63(.   
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و  کوتاه anal caudal، شدهسختشپشک ماده اسالید شده بیضی پهن، غشایی تا کمی 

  ه، داراي اسکلروز مفصلیفتاپاها رشد ی. مفصلی 7ها شاخک. شدیداً سخت شده

tibio-tarsal .شکاف تنفسی (stigmatic cleft) مو نیمه  30عمق، هر کدام با حدود کم

 2- 4اي مویی شکل، موهاي حاشیه. اي شکل، واقع در سه ردیف طویلکروي و گلوله

  سطح پشتی بدن با موهاي کوتاه و . عدد واقع بین موهاي تنفسی جلویی و عقبی

 هايروزنه: به تعداد زیاد، در سه نوعهاي سطح پشتی بدن روزنه. گرد یا نوك تیزنوك

سطح پشتی با . هاي دووجهیاي مثلثی شکل و روزنههسه وجهی بیضوي شکل، روزنه

 منطقه کناري، هر کدام بدون مو 6و  mediodorsal در (clear area) منطقه شفاف یک

واقع در منطقه هاي چندوجهی روزنه. تیز کوتاهسطح زیرین بدن با موهاي نوك. روزنه و

هاي تنفسی در نوارهاي وجهی واقع در فرورفتگی 5هاي روزنه. جلوتر مفصل 2ژنیتالیا و 

اي شکل واقع در حاشیه اطراف مجاري رشته. پراکنده cruciformهاي روزنه. نامنظم

  .)64 شکل( سر و ژنیتالیاناحیه به صورت گروهی واقع در  tubular ducts. بدن

 30گونه متعلق به  137تا کنون از  C. sinensisشپشک ستاره اي . هاي گیاهیمیزبان

میزبان گیاهی ترجیحی این . (Garcia et al., 2017)خانواده گیاهی گزارش شده است 

در ایران توسط . گونه مرکبات است و از طرفی روي گیاهان زینتی هم گزارش شده است

 Moghaddam (2013a). (Kaussari, 1949)کوثري از روي مرکبات گزارش شده است 

گزارش نموده  Rosa sp. (Rosaceae)و  Punica granatum (Lytraceae)روي  نیز از

  .است
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بیشتر در مناطق  C. sinensis اي چینیشپشک ستاره .پراکنش در جهان و ایران

  این آفت با 1314در سال . (Hodgson & Peronti, 2012) دارد پراکنش معتدل

تا  ،(Kaussari, 1949)هاي آلوده مرکبات از فلسطین به رامسر منتقل شده است نهال

 ). 65 شکل( (Moghaddam, 2013a) گیالن گزارش شده است از استانفقط کنون 

  

  

نسل در ویرجینیاي آمریکا  1داراي  C. sinensisاي شپشک ستاره .شناسیزیست

ها در اواخر اردیبهشت گذاشته گذرانی آن به شکل حشره ماده بالغ و تخماست، زمستان

ها به سمت ساقهکنند و پوره سن سوم ها تغذیه میآن از برگ شوند، دو سن پورگیمی

گذرانند، تا کنون حشره نر شناخته نشده ها مهاجرت و بقیه مراحل رشدي را میو شاخه

 مطالعهشناسی این شپشک در ایران زیست. (Kosztarab, 1996)است 

 

  Ceroplastes sinensis Del Guercio - 63شکل 
(http://bugguide.net/node/view/353600/bgpage) 

http://bugguide.net/node/view/353600/bgpage
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نشده، ولی 

  تخم  2000عمل آمده، هر حشره ماده تا حدود با مختصر مطالعات به

  . (Davatchi and Taghizadeh, 1954)گذارد و در سال بیش از یک نسل ندارد می

مهم بسیاري از گیاهان زینتی و درختان  آفت C. sinensisشپشک  .اهمیت اقتصادي

در تغدیه شیره گیاهی  آفتخسارت مستقیم این . میوه در بسیاري از کشورهاست

هاي جوان هاي تازه ریزش و شاخههاي باال برگدر خسارت. هاي گیاهی استمیزبان

 Ceroplastes sinensis Del Guercioحشره ماده کامل  - 64شکل 

 Gimple et al., 1974) برگرفته از(
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ذیه بیش از حد از شیره شوند و حتی مرگ گیاه هم محتمل است، بر اثر تغخشک می

خود باروري شود که باعث رشد قارچ فوماژین شده که به نوبه لک ترشح میی، عسگیاه

 .دهدرا کاهش میگیاه 

 Alaptus priesneri Soykaزنبور پارازیتوئید  براي اولین بار در ایران. دشمنان طبیعی

از استان مازندران گزارش شد  C. sinensisروي شپشک  از Mymaridaeاز خانواده 

(Feli Kohikheili and Damavandian, 2015).  

سطح زیرین بدن در یک  tubular ductsدر داشتن  C. sinensisشپشک  .مالحظات

 ،هاي مخرجیها تا نزدیک لوباي باریک و مشخص از نزدیکی شاخکزیرحاشیه نوار

  .مشخص است Ceroplastesهاي جنس کامال در بین گونه

  
  

  

 

  در ایران C. sinensisنقشه پراکنش  - 65شکل 
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 Coccus hesperidum Linnaeus  )66-68 شکل( تن مرکباتشپشک نرم

Coccus hesperidum Linnaeus, 1758: 455. 

طول آن  تا بیضی عریض، کشیده C. hesperidumبدن حشره ماده . تشخیصیصفات 

از آن اي که سته به شکل برگ یا ساقهب شپشک متر متفاوت است، شکلیمیل 5تا  3از 

یا کمی محدب است، رنگ  مسطحبطور معمول این حشره  ،متغیر است کندتغذیه می

 .)66 شکل(است  اي تیره پوشیده شدههاي قهوهاي با لکهبدن از سبز تا قهوه

. کوچک و پراکنده در سطح پشتی بدنهاي  areolationبا  حشره ماده بالغ اسالید شده

  ها معمولی، با اسکلروز مفصلیا؛ پیمفصل 8، بندرت یمفصل 7شاخک معموال 

tibio-tarsalمخرجیي اه؛ صفحه (anal plates) ي وم 4رگوش، هر صفحه با اچه

 4ال حدود و، موي میانی معمگرد (stigmatic setae) موهاي تنفسیانتهاي . انتهایی

، در انتها کمی خمیده (marginal setae) موهاي کناري؛ موهاي حاشیه طولبرابر 

هاي دیسکی روزنه و شکلبا موهاي خاري  پشتی معموالً سطح. تیزیا نوك منشعب

 (tubular ducts) مجارياغلب داراي ؛ areolationکوچک پراکنده، هرکدام همراه با یک 

در یک  preopercularهاي اراي روزنهداي و هم اندازه با مجاري سطح پشتی؛ زیرحاشیه

مو جفت  3جفت موي بلند اطراف ژنیتالیا و  3سطح زیرین بدن با موهاي کوتاه، . گروه

واقع در اطراف ژنیتالیا و اغلب در به تعداد زیاد هاي چندوجهی روزنه. هابلند بین شاخک

   وجهی واقع در شیار تنفسیهاي پنچروزنه .هاي جلویییی در مفصلهاردیف

(stigmatic groove)یک رشته هر کدام با  ايمجاري لوله . ، معموال در یک ردیف
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قفس سینه و -میان ،ران، گاهی بین پیشقفس سینه-میانواقع بین پاهاي  ،اياستوانه

  .)68 شکل( ران پاهاي جلویی و قطعات دهانیبین پیش چنینهم و ،قفس سینه-پس

از روي طیف وسیعی از گیاهان  C. hesperidumتن  شپشک نرم. هاي گیاهیمیزبان

هاي ها و ساقهاین شپشک معموال روي برگ. میزبان از جمله مرکبات مشاهده شده است

هاي گیاهی زیر گزارش شده است در ایران تاکنون از میزبان. گیاه میزبان فعالیت دارد

(Moghaddam, 2013a) :  

  

  
  

  

  
Nerium oleander (Apocynaceae); Ilex sp. (Aquifoliaceae); Yucca baccata 

(Aaparagaceae)؛ Alhagai camelorum, Cecis siliquasturm, Robinia pseudo-

acacia (Fabaceae); Laurus nobilis (Lauraceae); Lysopodium clavatum 

(Lycopodiaceae); Punica granatum (Lythracea); Ficus benjamina, F. 

  Coccus hesperidum Linnaeus -66 شکل

http://www.arthropodafotos.de/)( 

http://www.arthropodafotos.de/)
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carica, Morus alba (Moraceae)؛ Cyclamen coum (Myrsinaceae); Mirabilis 

jalapa (Nyctaginaeae); Prunus armeniace (Rosaceae); Citrus sinensi 

(Rutaceae)؛ Ulmus campestri (Ulmaceae). 

  
  

 

از کشورهاي منطقه  C. hesperidum تنشپشک نرم .پراکنش در جهان و ایران

  اي، افریقایی، آسیا، استرالیا، اروپا و آمریکاي جنوبی گزارش شده استمدیترانه

 (Garcia et al., 2017) . توسط کوثري  1324این شپشک براي اولین بار در سال

  )اصلی( Coccus hesperidum Linnaeus حشره ماده کامل - 67شکل 
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هاي البرز، اصفهان، فارس، گیالن، گلستان، استان درچنین تا کنون گزارش شد، و هم

  خوزستان، مرکزي، مازندران، سیستان و بلوچستان و تهران مشاهده شده است

(Moghaddam, 2013a) )68 شکل .(  

ها در شرایط آب و هوایی گرم و در گلخانه اي درتن قهوهشپشک نرم .شناسیزیست

تکثیر  parthenogenesisحشرات ماده بیشتر به شکل بکرزایی یا . استتمام سال فعال 

ها وجود هستند، همچنین تولید مثل جنسی نیز در آن (viviparous)زا یابند و زندهمی

مل ماده نابالغ صورت پوره سن دوم و حشرات کازمستان را در شرایط طبیعی به. دارد

نسل  4و  2تن مرکبات در هواي آزاد و شرایط شمال ایران بین شپشک نرم. گذراندمی

  ها تولید مثل این حشره دائمی است و تقریباً قطع باشد، ولی در گلخانهدر سال می

  ). 1391کلیائی و همکاران، (شود نمی

از شیره گیاهی تغذیه  اي مانند هر شپشک دیگرتن قهوهشپشک نرم .اهمیت اقتصادي

شود؛ حمله این هاي سبز گیاه مشاهده میکند و معموال روي برگ، ساقه و شاخهمی

هاي درختان در اثر عسلک چسبناکی آفت همراه با بیماري دوده یا فوماژین است و برگ

شوند، که در نتیجه فتوسنتز کنند چسبنده و خشک میها از خود ترشح میکه شپشک

عسلک باعث . یابدتنفس گیاه مختل و پروسه فیزیولوژي گیاه کاهش می گیاه کاهش و

نقش حفاظت  و بنوبه خودکنند میشوند که از عسلک تغذیه می هاجذب مورچه

  . ها از دشمنان طبیعی را نیز دارندشپشک
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یکی از پارازیتوئید . شودشدت پارازیته می هتن در ایران بشپشک نرم .دشمنان طبیعی

خصوص در بهاست که  .Coccaphagus lycimnia Wki گونۀ در ایران آن هاي فعال

  آورد نقاطی که رطوبت جوي زیاد است تلفات سنگین به شپشک وارد می

(Davatchi and Taghizadeh, 1954) .  

  

 Pulvinaria aurantii Cockerell  )69-71 شکل(شپشک بالشک مرکبات 

  Pulvinaria aurantii Cockerell, 1896: 19. 

اي، همراه با زرد تا قهوه-حشره ماده بالغ بیضی، کمی محدب؛ سبز. تشخیصیصفات 

. کیسه تخم کوتاه، واقع در انتهاي بدن. اي تیره در سراسر پشت بدنیک نوار طولی قهوه

  .)69 شکل(

  در ایران C. hesperidum نقشه پراکنش - 68 شکل
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موهاي پشتی خاري شکل؛ فاقد . یمفصل 6-8 يهاشاخکحشره ماده اسالید شده با 

در انتها  (marginal setae)اي پشتی؛ موهاي حاشیه (tubular ducts) ايمجاري لوله

برابر موهاي کناري، با  2-5/2عدد؛ موي میانی  3رد؛ موهاي تنفسی گو یا نوك منشعب

پاها رشد کرده، داراي مفصل اسکلروز . تیزو نوك ترانتهاي گرد؛ موهاي کناري باریک

tibio-tarsal؛ digitules اطراف چندوجهی هاي روزنه. با انتهاي حجیم شده و پهن ناخن

-87و  ،واقع در شیار تنفسی جلویی وجهیپنج وزنهر 48- 65. ايروزنه 7ژنیتالیا معموال 

هاي روزنه .تیپایی سطح زیرین بدن در سه مجاري لوله. عقبیتنفسی در شیار عدد  63

preopercular pores  70 شکل( صفحه مخرجی واقع در جلوي 50-70به تعداد(. 

از روي طیف وسیعی از  P. aurantiiشپشک بالشک مرکبات  . هاي گیاهیمیزبان

گیاهان میزبان از جمله مرکبات گزارش شده است، خسارت آن روي درختان مرکبات و 

 ،Taxus baccatگیاهی  هاي، ولی باالترین جمعیت در میزبانش شدهچاي بدفعات گزار

Pittosporum toriba  وIlex aquifolia مشاهده شده است (Hallaj-Sani et al., 

توسط . هاي گیاه میزبان فعالیت داردها و ساقهمعموال روي برگ این شپشک. (2012

Moghaddam (2013a)  روي گیاهان نیزMorus alba (Moraceae)،  

 Psidium guajava (Myrtaceae) و Citrus bigaradia (Rutaceae) ،C. sinensis 

  .استگزارش شده 
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شپشک بالشک مرکبات از تمام مناطق زئوجغرافیایی  .راکنش در جهان و ایرانپ

و  در ایران گزارش 1325این شپشک براي اولین بار در سال  .جهان گزارش شده است

  نهال و قلمه از روسیه به ایران وارد  توسط 1916- 1918هاي بین سال مشخص شد که

  

  )اصلی( Pulvinaria aurantii Cockerell -69شکل 
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هاي سیستان و از استان این شپشک). 1325زاده، کریوخین و تقی(است شده

 (Moghaddam, 2013a) است بلوچستان، گلستان، گیالن و مازندران گزارش شده

  ). 71شکل (

داراي دو نسل در سال است، نسل اول یا نسل  P. aurantiiشپشک  .شناسیزیست

و نسل دوم یا نسل پاییزه از مهرماه تابستانه از تیرماه شروع و در شهریور ماه کامل 

 ).  Damavandian, 2014(شروع و تیرماه سال آینده نسل بعدي را به موجود میآورد 

یزبان، در بالشک مرکبات عالوه بر کاهش شیره گیاهی درختان م .اهمیت اقتصادي

شود، ها و حتی خشک شدن گیاه میزبان میها، میوهشرایط طغیانی سبب ریزش برگ

  )اصلی( Pulvinaria aurantii Cockerell حشره ماده کامل -70 شکل
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این قارچ  شده وهاي مولد دوده رشد قارچبا دفع مقدار زیادي عسلک سبب  چنینهم

از زیبایی گیاه و ارزش بازاري  ،عالوه بر کاهش سطح فتوسنتز، با ایجاد یک الیه سیاه

   .(Halaji-Sani, 1999) کاهدمحصول نیز می

 :Allothrombium pulvinum Ewing (Acariهاي بالغ کنهتغذیه . منان طبیعیدش

Prostigmata) هاي شپشک از تخمP. aurantii هاي مرکبات توسط روي برگ

Saboori et al. (2003) کفشدوزك  .استمطالعه شدهCryptolaemus montrouzieri 

Mulsant هاي شک مرکبات است، این کفشدوزك از کیسهلشکارگرهاي بامدترین آاز کار

اثیرات مثبت گیاه میزبان ت) 1393(زرگ امیرکالئی و همکاران ب .کندتخم تغذیه می

مورد مطالعه قرار داده و  روي پارامترهاي رشد جمعیت کفشدوزك در تغذیه کیسه تخم

  .ج بیشتر استنه با نارسروي نارنگی کلمانتین در مقای که کارایی کفشدوزكنتیجه آن

 )1 :باشندتوصیه هاي فنی به باغداران مرکبات شمال کشور به شرح زیر می. مالحظات

ننـد، فاصله کاشت و هرس درختان به روش صحیح انجام ا رعایـت کداري راصول باغ

هنگامی که بیشتر ) 2شد؛ شود که در این صورت، درصد درختان آلوده بسیار کم خواهد

  راحتـی قابـل مـشاهده شـدند، کـل درختـان با کیسه تخم به P. aurantii جمعیت
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که پراکنش و با توجه به این شوندگذاري موجود در باغ بازدید و درختان آلوده عالمت

فقط به درختان آلوده توان است، عملیات مربوط به کنترل را می ايلکهبالشک از نوع 

جویی بـسیار زیـاد که موجب کاهش هزینه در این صورت، عالوه بر صرفه ،محدود کرد

توان از طغیان بسیاري از آفات جلوگیري کرد و در نهایت به سمت شود، میتولید می

  ).Damavandian, 2014( ایجاد یـک کشاورزي پایدار گام برداشت

  )72- 74 شکل( مرکبات دراز اندامشپشک بالشک 

    Pulvinaria floccifera (Westwood) 
  Coccus floccifera Westwood, 1870: 308. 

. اي تیرهحشره ماده بالغ بیضی یا بیضی کشیده، کمی محدب؛ قهوه. تشخیصیصفات 

  . )72 شکل( کیسه تخم کشیده، مستقیم تا خمیده، سفید، دو برابر طول بدن ماده

  در ایران A. aurantii نقشه پراکنش -71شکل 
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فاقد  ؛شکلموهاي پشتی خاري . مفصلی 6-8هاي با شاخکحشره ماده اسالید شده 

در انتها  (marginal setae)اي موهاي حاشیه. پشتی (tubular ducts)اي مجاري لوله

داراي مفصل اسکلروز هر کدام پاها رشد کرده،  .تیزاي و یا نوكچند شاخه، دو شاخه

tibio-tarsal؛ digitules اطراف  چندوجهیهاي روزنه. با انتهاي حجیم شده و پهن ناخن

. ایی سطح زیرین بدن در سه تیپمجاري لوله). 7معموال (روزنه  4-8ژنیتالیا هرکدام با 

 جلوي صفحات مخرجیواقع در   3-14به تعداد محدود  preopercularهاي روزنه

  .)73 شکل(

مرکبات از روي طیف وسیعی از گیاهان  دراز اندامشپشک بالشک . هاي گیاهیمیزبان

است، خسارت آن روي درختان مرکبات و چاي میزبان از جمله مرکبات گزارش شده

 Taxus baccataاي ه، ولی باالترین جمعیت در میزبانبدفعات گزارش شده

 Taxaceae)( ،)Pittosporaceae( iotorib Pittosporum  و Ilex aquifolia

(Aquifoliaceae)  مشاهده شده است(Hallaj-Sani et al., 2012) . این شپشک معموال

 Moghaddam چنین توسطهم .هاي گیاه میزبان فعالیت داردها و ساقهروي برگ

(2013a)  روي گیاهان میزبانIlex spinigera (Aquifoliaceae)  وMespilus 

germanica (Rosaceae) گزارش شده است. P. floccifera  یکی از افات مهم چاي در

   . (Naeimamini et al., 2014) شمال ایران است
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از تمام مناطق زئوجغرافیایی جهان  P. flocciferaشپشک  .پراکنش در جهان و ایران

هاي گیالن و استاندر در ایران تا کنون . (Garcia et al., 2017)است گزارش شده

  ). 74 شکل( (Moghaddam, 2013a) مازندران مشاهده شده است 

  )اصلی(  Pulvinaria floccifera (Westwood) -72 شکل
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ها فعالیت دارد، و در شرایط ترجیحاً زیر برگ P. flocciferaشپشک . شناسیزیست

. گذرانی آن به شکل ماده کامل استداراي یک نسل در سال و زمستان غرب مازندران

شوند، و در بهار از اردیبهشت تا تیرماه مشاهده میگذران در اواسط هاي زمستانماده

هاي میزان تخم. شودترشح میها حرکت کرده، جایی که کیسه تخم ساقه به سمت برگ

از مهرماه تا  آن گذرانیشروع زمستان. عدد است 445-680گذاشته شده توسط ماده 

 . (Hallaj-Sani et al., 2012) باشدمیآبان 

 

 Pulvinaria floccifera (Westwood)حشره ماده کامل   -73 شکل

    Tanaka, 2007) برگرفته از(
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ترین آفات مرکبات در شپشک بالشک دراز مرکبات یکی از مهم .اهمیت اقتصادي

برگ، شاخه، تنه، هاي گیاه، این حشره تمام قسمت. شودایران و جهان محسوب می

- هاي سنگین، منجر به ریزش برگدر خسارت. دهدطوقه و ریشه را مورد حمله قرار می

  .شودها شده، ولی باعث مرگ گیاه نمیها و خشکیدگی شاخه

 Cryptolaemus هاي شکارچی این شپشککفشدوزكاز بین . دشمنان طبیعی

montrouzieri Muls ،Chilocorus bipustulatus Gordon و ،Serangium 

montaziriهاي ؛ فقط گونهC. montrouzieri  وC. bipustulatus  از تمام مراحل رشد

 Cephalosporiumپارازیت قارچی . (Hallaji-Sani et al. 2012)کند شپشک تغذیه می

lecani Zimm.  1325زاده، کریوخین و تقی(کنترل خوبی روي این آفت دارد.(  

  

  در ایران  P. flocciferaنقشه پراکنش  -74 شکل
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 Saissetia oleae (Olivier)  ) 75-77 شکل( شپشک سیاه زیتون

  Coccus oleae Olivier, 1791: 95. 

اي تیره تا سیاه، محدب، و با یک به رنگی قهوهشپشک ماده بالغ . تشخیصیصفات 

  .)75 شکل( شکل در سطح پشتی بدن Hبرآمدگی 

ها  areolation. و با انتهاي گرد ماده بالغ اسالید شده با موهاي پشتی خاري شکل

هاي روزنه .مجراي کوچکمشخص در سطح پشتی بدن، هرکدام با یک روزنه و یک 

preopercular گرد، واقع در جلوي صفحات مخرجی؛ نیمه، اما همیشه مختلفتعداد  به

 غددداراي  .مشخص discalصفحات مخرجی مثلثی شکل، هر کدام با یک موي 

(tubercles) پاها فاقد  ؛مفصلی 8وال مها معشاخک. بدن سراسر حاشیه در ايزیرحاشیه

هاي چندوجهی به تعداد زیاد واقع در پیرامون روزنه .tibio-tarsal مفصل اسکلروز

  اییمجاري لوله. هاي جلوییهاي مورب در مفصلژنیتالیا و به صورت ردیف

(tubular ducts) در سراسر  اينوار زیرحاشیه ك، واقع در یکهرکدام با یک رشته ناز

  عدد، واقع در یک شکاف تنفسی 3 (stigmatic setae) موهاي تنفسی. بدن

(stigmatic cleft) ی شناسایمهمترین صفت . برابر موهاي کناري 4دود ح، موي میانی

، انتهاي آن گرد، ضخیموها معموال م ،اي استشکل و تعداد موهاي حاشیه ،این گونه

هاي مو با اندازه 12حداکثر  طورکلبهتر و نوك تیز، وهاي کوتاهمهمراه با تعداد کمی 

مختلف واقع بین شکاف تنفسی جلویی و عقبی در هر طرف، اما گاهی خیلی کمتر 

   .)76 شکل( امکان دارد
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از روي طیف وسیعی از گیاهان  S. oleae  سیاه زیتونشپشک . هاي گیاهیمیزبان

در بعضی میزبان از جمله مرکبات گزارش شده است، خسارت آن روي درختان مرکبات 

روي  در ایران. (Garcia et al., 2017) از کشورهاي حوزه مدیترانه مشاهده شده است

 Olea europea (Oleaceae)و  Nerium oleander (Apocynaceae)گیاهان میزبان 

 تا کنون فعالیت این شپشک روي مرکبات مشاهده نشده است لیگزارش شده و

(Moghaddam, 2013a) ،تواند یکی از آفات کوثري معتقد است در صورت انتشار می

  .(Kaussari, 1949)مرکبات ایران شود 

  
  

  

  

تمام  در وشپشک سیاه زیتون بومی جنوب افریقا است  .پراکنش در جهان و ایران

ایران مربوط به  دراولین گزارش آن . ه استفتامناطق زئوجغرافیایی دنیا گسترش ی

در ایران بیشتر روي درختان  آفتاین . باشدخرزهره در رامسر میوي ر )1325( دواچی

 Saissetia oleae (Olivier) -75 شکل

(http://cisr.ucr.edu/black_scale.html) 

http://cisr.ucr.edu/black_scale.html
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دواچی، (العاده زیاد است خطر آن براي مرکبات شمال فوقزیتون مطرح است، ولی 

1325.(   

تکثیر  (parthenogenetic)ق بکرزایی یبه طر معموالً S. oleaeشپشک  .شناسیزیست

  وجه(هاي سن اول، دوم به صورت پوره شپشک سیاه زیتون زمستان رادر ایران . یابدمی

 
  

  

  

  

هاي بر روي برگ و سرشاخه) زمستان مالیم(، سوم و حتی حشرات کامل ماده )غالب

ماه وقتی که متوسط درجه  از اوایل تا اواسط اردیبهشت. گذرانددرختان زیتون می

در اواخر حشرات کامل نسل اول ظاهر و  ،رسدگراد میدرجه سانتی 15حدود حرارت به

در اواسط خرداد ماه معموالً پوره نسل اول ظاهر  ،شوندمیها تشکیل اردیبهشت ماه تخم

 Saissetia oleae (Olivier) حشره ماده کامل  -76 شکل

 )Williams and Watson, 1990برگرفتھ از (
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 حشرات. رسداوایل تیرماه جمعیت آن به اوج می-دو هفته در اواخر خرداد فاصلهه و ب

مهرماه به - اه ظاهر شده و جمعیت آن در شهریورمامل ماده نسل دوم از اوایل شهریورک

 70تا  50موجب تلفات ) رارت زیر صفرحدرجه (سرماي زمستان . دسراوج خود می

نسل دوم ( زیتون دو نسل در سال دارد  سیاهشپشک . شودهاي شپشک میدرصد پوره

 ).1374صائب و فرزانه، () نافص است

همراه با ترشح عسلک و رشد قارچ  سیاه زیتونشپشک  تغذیه .اهمیت اقتصادي

هاي سن اول و دوم بسیار حساس به گرما و خشکی هوا پوره. فوماژین یا دوده است

، و بیشتر در نواحی مرطوب و باغاتی که تراکم باالیی داشته و در سایه قرار دارند هستند

میوه و روي بازارپسندي آن تغذیه از شیره گیاهی باعث کاهش اندازه  .شودمشاهده می

درختان مرکبات در منطقه جغرافیایی  آفاتترین یکی مهم آفتاین  .گذاردتاثیر سوء می

طبق  S. oleae .(Bartlett, 1978)، کالیفرنیا و جنوب آمریکا است ااي، فلوریدمدیترانه

هاي خرزهره از روسیه به توسط نهال 1916در سال ) 1325(هاي دواچی بینیپیش

   . استرشت وارد شده

 و .Microterys sp., Coccophagus spزنبورهاي پارازیت  .دشمنان طبیعی

Chilococrus bipoustulatus (L.) ،Exochomus nigromaculatus (Goeze) ،

Pharoscymnus pharoides (Marsuel) ،Propylea quatuordecimpunctata (L.) ،

Pullus sp. ،Scymnus sp. ،Cybocephalus sp. (Nitidulidae)  توسطAhmad 

  .اندگزارش شدهاز ایران  (1975)
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کنترل موثري روي این  .Cephalosporium lecanii Zimmعالوه بر عوامل فوق، قارچ 

بروي   Chrysopa camea Stephl، بالتوري همچنین ،)1325 ،دواچی( شپشک دارد

 )1374صائب و فرزانه، (د پشک سیاه زیتون فعالیت شکاري دارش

 Monophlebidaeهاي خانواده شپشک

قرار  Margarodidaeدر خانواده  Iceryini قبیلههاي تا مدتها در منابع علمی شپشک

 Monophlebinaeاین قبیله را در زیرخانواده  Morrison (1928)که  یداشت، در حال

هاي خانواده   گونه در .قرار داده است )Monophlebidaeحاضر خانواده  در(

Monophlebidae که  پاهاي جلویی هم اندازه با پاهاي میانی و عقبی است در حالی

  در ایران  S. oleae نقشه پراکنش -77 شکل
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براي تر از دو جفت عقبی است و کامال بزرگ Margarodidaeپاهاي جلویی در خانواده 

  . فته استاحفاري در خاك در جستجوي ریشه گیاهان سازش ی

هاي ها و برگروي شاخه Monophlebiidaeهاي خانواده شپشک .یشناسایصفات 

  . گیاهان میزبان فعالیت دارند

بدن حشره ماده بالغ کوتاه یا کشیده یا بیضی است؛ بدن غشایی یا کم و بیش سخت 

تیز، نوك digitulesها بدون دندانه، فته، ناخنارشد ی مفصلی؛ پاها 7- 11ها شده؛ شاخک

منافذ تنفسی . رسدها انتهاي آن گرد، بعضی مواقع به انتهاي ناخن نمییا در بعضی گونه

 abdominal(منافذ تنفسی ناحیه شکم  .شکلهاي دیسکی بزرگ، فاقد یا داراي روزنه

spiracles ( ،ها فراوان، متنوع در تعداد، جنسموها در بعضی . جفت 7تا  2کامال کوچک

مجراي مخرجی همیشه مشخص، واقع در سطح پشتی نزدیک به انتهاي . اندازه، رنگ

 شکل( شکمی، به تعداد مختلف cicatricesداراي . شدهشکم، ساده و یا گاهی سخت

78(.  
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  روي مرکبات Icerya Sinoretکلید شناسایی گونه هاي جنس 

  هايروزنهداراي . جفت 2 (abdominal spiracles) شکمی منافذ تنفسی 1

 open-centre روي جلد بدن  .............................................................  purchasi Maskell 

-openهاي روزنهفاقد . جفت 3 (abdominal spiracles) منافذ تنفسی شکمی -

centre روي جلد بدن  .....................................................................   aegyptiaca Douglas  

  Monophlebidae هاي خانوادهشناسی شپشکشکل -78 شکل

 )Unruh and Gulan 2008 برگرفته از(
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 Icerya aegyptiaca (Douglas)  )79-81 شکل( شپشک مصري

  Crossotosoma aegyptiacum Douglas, 1890: 79. 

ها و پاها سیاه، پوشیده از موم زرد، شاخک-حشره ماده بالغ نارنجی. تشخیصیصفات 

ها در ناحیه سر و سینه رشتههاي مومی دراز، این هاي بدن با رشته، کنارهسفیدرنگ

 .)79 شکل( تر و درازترپهن و کوتاه، در ناحیه شکم باریک

جفت منافذ  3در قسمت عقب ژنیتالیا؛  cicatrixعدد  1داراي حشره ماده اسالیده شده 

  هايروزنه فاقد باریک؛ (ovisac pore band)تنفسی شکمی؛ باند کیسه تخم 

open centreاي ساده، بدون منافذ تنفسی سینه. مفصل 11یا  10ها هرکدام با ، شاخک

  با یک حلقه داخلی  هساده همرا (anus) ؛ حلقه مخرجیatriumروزنه در قسمت 

  .)80 شکل( شدهسخت

گونه گیاهی  113از  تاکنون وفاژ شپشک مصري به شدت پلی. هاي گیاهیمیزبان

روي  آفتخسارت این . (Garcia et al., 2017)گزارش شده است خانواده  59متعلق به 

درختان انبه در چابهار شدید و در کوتاه مدت بسیاري از درختان گرمسیري از جمله 

  . (Moghaddam et al., 2015) استمرکبات را نیز آلوده کرده

در مناطق و  است پراکنش جهانیداراي این حشره  .پراکنش در جهان و ایران

 انتشار دارد Palaearcitcو  Afrotropical ،Australasian ،Indo-Malayanجغرافیایی 

(Garcia et al., 2017) .بومی کشور مصر است (Douglas, 1890) . در ایران براي اولین
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  به احتمال زیاد توسط و  گزارش گردید Moghaddam et al. (2015)بار توسط 

  .کشور پاکستان وارد ایران شده استهاي آلوده از نهال

  
  

  

 
 

 

  )اصلی( Icerya aegyptiaca (Douglas) -79 شکل

  )خسروي. عکس از م(

 Icerya aegyptiaca (Douglas) حشره ماده کامل -80 شکل

 ) Williams and Watson (1990)برگرفتھ از (
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اي روي با توجه به جدیدالورود بودن این آفت در ایران، تا کنون مطالعه. شناسیزیست

 .  بیولوژي آن انجام نشده است

بعنوان آفت مهم مرکبات، انجیر و درختان  I. aegyptiacaشپشک . اهمیت اقتصادي

  ان طبیعی بخوبی کنترل صر گزارش شده است، گرچه توسط دشمندار در مسایه

فعالیت این آفت در هند روي گواوا و درختان توت گزارش . (Clausen, 1978)شوند می

ها و خزان زودرس خسارت شپشک مصري باعث مرگ جوانه. (Rao, 1951)شده است 

شوند، عالوه بر خسارت مستقیم، ترشح عسلک فراوان و رشد قارچ فوماژین ها میبرگ

-در خسارت. شتها و در نتیجه کاهش عمل فتوسنتز را بدنبال خواهد دادر سطح برگ

 (Waterhouse, 1991)شوند هاي سنگین باعث مرگ درختان می

با شروع طغیان شپشک مصري در استرالیا، اقدام به وارد کردن  .دشمنان طبیعی

شد که در کوتاه مدت توانست این  Kiribatiبه منطقه  Rodalia pumilaکفشدوزك 

شپشک عمل میکند در این کفشدوزك اختصاصی روي این . فت را کنترل نمایدآ

  جمعیت این کفشدوزك هم بشدت کاهش پایین آید  شپشککه جمعیت صورتی

کنترل  Cryptochetum grandicorne Rondeniعالوه بر آن، مگس پارازیت . یابدمی

  .(Waterhouse, 1991)خوبی روي این شپشک دارد 

شپشک مصري براي اولین بار از شهرستان چابهار از سیستان و بلوچستان . مالحظات

  سرعت روي  هکه ب. (Moghaddam et al., 2015)روي درختان انبه گزارش شد 
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امکان ورود این آفت توسط . هاي گرمسیري از جمله مرکبات شدت گرفته استمیوه

 .هاي آلوده از مبادي غیررسمی به کشور محتمل استنهال

 

  
  

  

  Icerya purchasi Maskell  )82-84 شکل( شپشک استرالیایی
    Icerya purchasi Maskell, 1879: 221. 

توده . رنگ ها سیاهو شاخک اي، پاهاقهوه-قرمزحشره ماده بالغ  بدن .تشخیصیفات ص

ترین صفت مهم. موازي در امتداد حاشیه بدنهاي یفواقع در رد ،ي سیاه کوتاههامو

 که متر طول،میلی 10-15ی این حشره ، کیسه تخم کشیده، شیاردار و سفید از شناسای

 . )82 شکل( برابر طول بدن ماده است 5/2تا  2تقریبا 

 

  در ایران  I. aegyptiaca پراکنش جغرافیایی -81 شکل
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، در قسمت عقب ژنیتالیاواقع  cicatrixعدد  3داراي حشره ماده بالغ اسالید شده  

cicatrix جفت منافذ تنفسی شکمی 2 .تر از بقیهمیانی بزرگ. ovisac pore band  رشد

در امتداد ها و رانپیش در کناره خارجیعقبی، عریض  يهارانه، باریک بین پیشفتای

یا  10ها هرکدام با شاخک .open centreهاي روزنه داراي .زیرحاشیه سطح زیرین بدن

منافذ تنفسی  atriumروزنه در قسمت  داراياي ساده، منافذ تنفسی سینه .مفصل 11

 .)83 شکل( هاي بیضی شکل احاطه شدهتوسط روزنه؛ حلقه مخرجی ساده عقبی

گونه گیاهی  162 روي و ازژ فاشدت پلیبه استرالیاییشپشک . هاي گیاهیمیزبان 

 Moghaddam. (Garcia et al., 2017) استگزارش شدهخانواده  66متعلق به 

(2013a) گیاهان روي از (Aceraceae) Acer sp. ،Glycine max (Fabaceae)، Citrus 

sp. (Rutaceae)  وDaphne odora (Thymelaeaceae) از  از خوزستان ،گزارش کرده

  خانواده عالوه بر مرکبات گزارش شده است 22گونه گیاهی متعلق به  41روي 

 Icerya purchasi Maskell -82 شکل
 )http://bugguide.net/node/view/754009/bgimageبرگرفته از (

 

http://bugguide.net/node/view/754009/bgimage
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 (Esfandiari & Mossadegh, 2007)ها ترین آنگیاه که مهم 12روي  چنین، هم

  .(Khalaf, 1987)باشد از استان فارس گزارش شده است مرکبات و انار می

در حال و بومی استرالیا است،  ظاهراً شپشک استرالیایی .پراکنش در جهان و ایران

گزارش شده حاضر در تمام مناطق زئوجغرافیایی جهان هرجا که درختان مرکبات هست 

و از ایتالیا به ایران وارد شد  1307شپشک استرالیایی در سال   .(Ebeling, 1959) است

سرعت به تمام مازندران، گیالن و  هب ،و در مدت کوتاهی ،اولین بار در امیرکال مشاهده

شپشک استرالیایی از . (Davatchi and Taghizadeh, 1954)مود نگرگان سرایت 

- شهرستان چنین ازو هم ،(Moghaddam, 2013a)هاي فارس، تهران و مازندران استان

، وي معتقد است که (Khalaf, 1987)است  شدهگزارش استان فارس  هاي شیراز و خفر

  هاي زینتی آلوده از شمال همراه با نهال 1356در سال  این شپشک
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هاي مختلف گسترش شناسی ارم شیراز منتقل و بسرعت روي میزبانایران به باغ گیاه

 ). 84 شکل(یافت 

است و حدود  (hemaphrodism)تلقیحی -حشره ماده قادر به خود. شناسیزیست

500  

گذرانی این حشره در تمام مراحل رشدي بخصوص زمستان. گذاردتخم می 800تا  

آفت در دزفول داراي  این. (Javadi & Mahdavian, 2013)باشد مرحله دوم پورگی می

گذران است که نسل سوم از پاییز شروع شده ، تابستانه و نسل سوم زمستاننسل بهاره 3

 Icerya purchasi Maskell حشره ماده کامل -82 شکل



١٥٤ 
 

این آفت در شیراز و خفر ). 1385اسفندیاري و همکاران، (انجامد طول میماه به 6و تا 

  .(Khalaf, 1987)نسل در سال برآورد شده است  4

آفات مهم درختان میوه و گیاهان زینتی در  از I. purchasiشپشک . اهمیت اقتصادي

ها نتیجه تغذیه این شپشک درخت، ریزش میوه، و خزان برگکاهش رشد . دنیا است

  ها هستند،بیشترین خسارت زمانی است که مراحل نابالغ آفت روي برگ. باشدمی

هاي سن کنند، پورههاي جوان اجتماع میها  و ساقهها در این مرحله روي رگبرگپوره

. شوندمیلوغ، روي تنه مستقر تر منتقل و در نهایت در مرحله بهاي بزرگباالتر به شاخه

عالوه بر تغذیه مستقیم تغذیه، تولید عسلک فراوان توسط حشره و رشد قارچ دوده سهم 

  .فراوانی در کاهش باروري درختان دارد

جهت کنترل بیولوژي شپشک  Vedaliaسوسک  ربراي اولین با .دشمنان طبیعی 

استرالیایی از فرانسه به ایران آورده شد و بالفاصله معلوم شد که شرایط آب و هوایی 

 در مازندران، شپشک استرالیایی تمام. مازندران براي نشو و نماي آن بسیار مساعد است

 
  در ایران  I. purchasi پراکنش جغرافیایی -83 شکل 
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جات نیز سرایت کرده بود حتی مرکبات را آلوده نموده و به صیفیدرختان میوه و 

  پس از پرورش سوسک .هاي هرز باغات امرکال را نیز فرا گرفته بودعلف

 Vedalia cardinalis Mulsant بشدت  آفتاز خسارت  و رهاسازي، هادر انسکتاریوم

با وارد کردن  در شیراز نیز. (Davatchi and Taghizadeh, 1954) بودکاسته شده 

کفشدوزك استرالیایی و پرورش آن موفق شدند که کنترل موثري روي شپشک داشته 

این کفشدوزك در تمام حاالت تکاملی از مراحل مختلف رشدي شپشک تغذیه  باشند

  .(Khalaf, 1987)باشد نموده و بخوبی قادر به کنترل آفت می

  ان مرکبات در ایرانهاي گیاهی مورد انتظار جهت فعالیت روي درختشپشک

خانواده گزارش شده است  13شپشک گیاهی متعلق به  275در ایران حدود 

(Moghaddam, 2013a) ،خانواده روي درختان  4گونه متعلق به  24؛ از این تعداد

گونه  16ها، عالوه بر آن. ها پرداخته شدمرکبات مشاهده، که در این نوشته به آن

دارد، که در سایر کشورها روي مرکبات فعال هستند ولی شپشک گیاهی در ایران وجود 

  :شودها پرداخته میاند، در این قسمت به معرفی آندر مرکبات ایران مشاهده نشده

 Ceroplastes rusci (Linnaeus) (Fam. Coccidae)  مومی انجیر تننرم شپشک

فعالیت آن روي درختان . خانواده گیاهی فعال است 46جنس و  74این شپشک روي 

این شپشک روي درخت . (De Lotto, 1978)مرکبات از جنوب افریقا گزارش شده است 

هاي فارس، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و سیستان و بلوچستان انجیر در استان

 (Moghaddam, 2013a)گزارش شده است 
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    سیاه مکزیکیتن نرمشپشک 
   Saissetia miranda (Cockerell and Parrott in Cockerll) (Fam. Coccidae) 

از کشورهاي  خانواده گیاهی فعال است، و 26جنس و  58شپشک سیاه مکزیکی روي 

روي درختان مرکبات رمسیري جنوب پاسیفیک و امریکاي مرکزي گامریکا، منطقه 

روي درخت چریش در  این شپشک. (Garcia et al., 2017)گزارش شده است 

  .(Moghaddam et al., 2015)فضاهاي سبز شیراز گزارش شده است 

  DiaspididaeFam. ( Signoret Aspidiotus destructor(   پالمشپشک سپردار 

خانواده گیاهی فعالیت دارند، و  70جنس و  127روي  A. destructorشپشک سپردار 

ژاپن، و منطقه گرمسیري جنوب پاسیفیک مرکزي روي از کشورهاي عربستان سعودي، 

هاي خوزستان و در ایران از استان. (Garcia et al., 2017)مرکبات گزارش شده است 

 ;Arecaceae: Nannorrhops ritchianaسیستان و بلوچستان روي گیاهان میزبان 

Musaceae: Musa sapientum  گزارش شده است(Moghaddam, 2013a). 

  )Diaspididae(Fam. Green  Fiorinia proboscidaria  

خانواده گیاهی فعالیت دارند،  11جنس و  11روي  F. proboscidariaشپشک سپردار 

و از کشورهاي هندوستان، ژاپن و منطقه گرمسیري جنوب پاسیفیک مرکزي، روي 

سیستان و  در ایران از استان. (Garcia et al., 2017)مرکبات گزارش شده است 

  .(Moghaddam, 2013a)شده است  مشاهده ايبلوچستان روي گیاه ناشناخته

  شپشک سپردار پسته
  )DiaspididaeFam. ( (Gmelin) Lepidosaphes conchiformis  
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خانواده گیاهی فعالیت دارند، و  23جنس و  36روي  L. conchiformisشپشک سپردار 

در ایران از . (Garcia et al., 2017)از کشور پاکستان روي مرکبات گزارش شده است 

سیستان و  هاي اصفهان، فارس، قزوین، گلستان، کرمان، خراسان جنوبی واستان

  : (Moghaddam, 2013a)  شده است مشاهدهان زیر بلوچستان روي گیاه

 Elaeagnaceae: Elaeagnus angustifolia; Juglandaceae: Juglans regia; 

Moraceae: Ficus carica; Ulmaceae: Ulmus campestris.  

 

Lepidosaphes pallida (Maskell) (Fam. Diaspididae). 

از کشور . خانواده گیاهی فعال است 15جنس و  20روي  L. pallidaشپشک سپردار 

هاي گیالن، در ایران از استان. (Green, 1914)استرالیا روي مرکبات گزارش شده است 

 گیاهان زیر گزارش شده استمازندران و سیستان و بلوچستان روي 

(Moghaddam, 2013a):  

Acanthaceae: Avicennia officinalis; Apocynaceae: Nerium sp.; 

Cupressaceae: Juniperus communis; Pinaceae: Pinus sp.; Rosaceae: 

Mespilus germanica; Taxodiaceae: Cryptomeria sp. 

 DiaspididaeFam. ( (Linnaeus) Lepidosaphes ulmi(  شپشک سپردار نارون

خانواده گیاهی فعالیت دارند، و از کشور  67جنس و  149روي  L. ulmiشپشک سپردار 

هاي در ایران از استان. (Garcia et al., 2017)امریکا روي مرکبات گزارش شده است 

لرستان، مرکزي، مازندران و گلستان، ، اردبیل، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، فارس

 .(Moghaddam, 2013a)  روي گیاهان زیر گزارش شده استتهران 
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Aceraceae: Acer sp.; Betulaceae: Alnus glutinosa, Corylus avellana; 

Fabaceae: Cercis siliquastrum, Spartium junceum; Juglandaceae: Juglans 

regia; Oleaceae: Fraxinus excelsior; Rosaceae: Crataegus ambigua, 

Mespilus germanica, Prunus sp., Rosa sp.; Salicaceae: Populus nigra, Salix 

sp.; Ulmaceae: Ulmus carpinifolia. 

  ژاپنی سیبشپشک سپردار 

  )Diaspididae( (Cockerell) Lopholeucaspis japonica  

خانواده گیاهی فعالیت دارند، و از  32جنس و  52روي  L. japonicaشپشک سپردار 

 ,.Garcia et al)افریقا، امریکا، چین، ترکیه و ژاپن روي مرکبات گزارش شده است 

روي گیاهان زیر  هرمزگان و سیستان و بلوچستان ،گیالنهاي ایران از استاندر . (2017

  : (Moghaddam, 2013a)  گزارش شده است

Aceraceae: Acer insigne; Betulaceae: Corylus avellana; Buxaceae: Buxus 

hyrcana; Caprifoliaceae: Lonicera caprifolium; Celastraceae: Euonymus 

japonicus; Fabaceae: Robinia sp.; Magnoliaceae: Magnolia grandiflora; 

Moraceae: Ficus bengalensis, F. carica, F. riligiosa, Morus alba; 

Rosaceae: Cydonia oblonga, Mespilus germanica, Rosa sp.  

  )DiaspididaeFam. ((Cooley)  Pinnaspis strachani  

خانواده گیاهی فعالیت دارند، و از  74جنس و  242روي  P. strachaniشپشک سپردار 

روي مرکبات گزارش شده است  برزیل، موریتانی، ژاپن و هندکوبا، امریکا، افریقا، 

(Garcia et al., 2017) . در ایران از استان سیستان و بلوچستان روي گیاهان زیر

  :(Moghaddam, 2013a)  گزارش شده است

Fabaceae: Acacia sp.; Malvaceae: Gossypium arboreum; Rhamnaceae: 

Ziziphus spina-christi. 
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  شپشک سپردار سفید شمشاد
  )DiaspididaeFam. ( Comstock Unaspis euonymi  

خانواده گیاهی فعالیت دارند، و از  19جنس و  27شپشک سپردار سفید شمشاد روي 

در ایران از . (Garcia et al., 2017)امریکا و چین روي مرکبات گزارش شده است 

گزارش شده  Celastraceae خانواده از Euonymus japonicasاستان گیالن روي گیاه 

  .(Moghaddam, 2013a)است 

  شپشک آردآلود خاکستري نیشکر
  )PseudococcidaeFam. ( (Kuwana) Dysmicoccus boninsis 

خانواده گیاهی فعالیت دارند، و  11جنس و  31شپشک آردآلود خاکستري نیشکر روي 

در ایران از استان . (Garcia et al., 2017)از ایتالیا روي مرکبات گزارش شده است 

گزارش شده است  Asteraceaeاز خانواده   .Lactuca sp خوزستان روي گیاه

oghaddam, 2013a)M(. (Ezzat & McConnell) robustusFormicococcus  

)Pseudococcidae(Fam.   شپشک آردآلودF. robustus  خانواده  16جنس و  23روي

. (Garcia et al., 2017)هند روي مرکبات گزارش شده است  گیاهی فعالیت دارند، و از

 Fabaceaeاز خانواده   Prosopis spicigera ایران از استان هرمزگان روي گیاهدر 

 oghaddam, 2013a)M(. Ferris Phenacoccus solaniگزارش شده است 

)Pseudococcidae(    
خانواده گیاهی فعالیت دارند، و از  29جنس و  64روي  Ph. solaniشپشک آردآلود 

 ,.Garcia et al)منطقه گرمسیري جنوب پاسیفیک روي مرکبات گزارش شده است 

  آوري شده استهاي فارس و اصفهان روي گیاهان زیر جمعدر ایران از استان. (2017
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(Moghaddam, 2013a):  

Amaranthaceae: Celosia cristata; Asteraceae: Chrysanthemum morifolium; 

Poaceae: Festuca arundinacea. 

  PseudococcidaeFam. ( (Tinsley) Phenacoccus solenopsis(:شپشک آردآلود پنبه

خانواده گیاهی فعالیت دارند، و از پنجاب  53جنس و  152شپشک آردآلود پنبه روي 

هاي در ایران از استان. (Garcia et al., 2017)پاکستان روي مرکبات گزارش شده است 

 از خانواده Hibiscus rosa-sinensisبوشهر، خوزستان و هرمزگان روي گیاه 

Malvaceae آوري شده است جمع (Moghaddam, 2013a).

  
)PseudococcidaeFam. ( (Kuwana) comstockiPseudococcus   

جاوه خانواده گیاهی فعالیت دارند، و از  43 جنس و 65شپشک آردآلود روي این 

ایران از  در. (Garcia et al., 2017)روي مرکبات گزارش شده است  اندونزي و آرژانتین

آوري جمعزیر  انروي گیاه قزوین، گیالن، خراسان شمالی، مازندران و تهرانهاي استان

 :(Moghaddam, 2013a) شده است

Fabaceae: Robinia pseudoacacia; Moraceae: Morus alba, M. nigra. 

  )PseudococcidaeFam. ( (Targioni Tozzetti) Pseudococcus longispinus  

خانواده گیاهی فعالیت دارند، و  82 جنس و 152روي  P. longispinusشپشک آردآلود 

روي مرکبات گزارش شده است  شیلیو جنوب امریکا، ایتالیا، از جاوه اندونزي نیوزیلند، 

(Garcia et al., 2017) .هاي گیالن، مازندران و تهران روي گیاهان در ایران از استان

 :(Moghaddam, 2013a)آوري شده است زیر جمع
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Buxaceae: Buxus hyrcana; Celastraceae: Euonymus sp. 

  

  

  

  

  

  

  :منابع مورد استفاده

، .م.، رضایی، م.ه، عبدشاه، .پرور، حاتمی، ف، حسین.، عبادزاده، ح.زاده، ح، قلی.احمدي، ا

: جلد سوم. 1393آمارنامه کشاورزي ). 1393. (استبرق، م- و فضلی. فرد، رکاظمی

ریزي و اقتصادي، مرکز وزارت جهاد کشاورزي، معاونت برنامه .محصوالت باغبانی

 . صفحه 156. فناوري اطالعات و ارتباطات

ناسی شپشک زیست ش) 1385. (زاده، رو اسالمی. س.، مصدق، م.اسفندیاري، م

در شرایط  Icerya purchasi (HOM.: MARGARODIDAE)استرالیایی 

علوم و . هاي مرکبات شمال خوزستانآزمایشگاهی و نوسانات فصلی آن در باغ

 .393−402): ب(4فنون کشاورزي و منابع طبیعی 

 Pseudaulacaspisبررسی بیولوژي سپردار توت ) 1374(پور و مستوفی. الحسینی، ه

perntagona Targ.  و تعیین پتانسیل طبیعی دو زنبور پارازیتوئید روي آن در
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آموزشکده کشاورزي کرج، . پزشکی ایراندوازدهمین کنگره گیاه. غرب مازندران

  .190: شهریور 16−11

جدول زندگی ) 1393. (و مهدویان، ا. زاده، ع، گلی.ا.، فتحی، ع.امیرکالئی، مبزرگ

هاي بالشک مرکبات با تغذیه از کیسه Cryptolaemus montrouzieriکفشدوزك 

Pulvinaria aurantii 45پزشکی ایران دانش گیاه. روي نارنگی کلمانتین و نارنج 

)1 :(161−170. 

 Nipaecoccus viridisبررسی بیولوژي شپشک آردآلود جنوب ) 1371. (خدامان، ع

(Newstead)  و امکان مبارزه بیولوژیک با استفاده از کفشدوزك کریپت و سایر

دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده . هاي موجود در استان خوزستانکفشدوزك

  .صفحه 127. نامهپایان. پزشیکشاورزي، گروه گیاه

اي مرکبات بررسی بیولوژي سپردار قهوه) 1374. (و کمالی، ك. ر.دماوندیان، م

Chrysomphalus dictyospermi  در شرایط آزمایشگاه و طبیعی در مازندران .

 .192. پزشکی ایران، کرج، آموزشگاه کشاورزي کرجدوازدهمین کنگره گیاه

مجله آفات و  .Saissetia oleae Bernardشپشک سیاه زیتون ) 1325. (دواچی، ع

  .7−1: هاي گیاهی،  شماره اولبیماري

 سبز بالتوري انبوه رهاسازي بررسی )1388( .م زاده،فالح و .ك زیبایی، ،.ع ذاکرین،

Chrysopidae) (Neu., carnea Chrysoperla شپشک بیولوژیک کنترل در 

 باغات در Pseudococcidae) Hem.,( viridis Nipaecoccus جنوب آردآلود

 .126−139 :1 )2( پزشکی،گیاه فصلنامه .جهرم مرکبات
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بررسی بیولوژي و اکولوژي شپشک سیاه زیتون در استان ) 1374. (ا ،و فرزانه. صائب، ح

 .194: پزشکی ایران، کرجدوازدهمین کنگره گیاه. گیالن

 جمعیت تغییرات بررسی) 1390. (و خردمند، ك. ، عالیچی، م.، قاجاریه، ح.قنبري، غ

 نارنج و خرزهره روي  Newstead viridis Nipaecoccus جنوب آردآلود شپشک

 مجله( پزشکیگیاه .آن جمعیت کاهش در موثر عوامل نقش و شیراز منطقه در

  .47−58 :2 شماره ،34 دوره ):کشاورزي علمی

نشریه آفات و  .Pulvinaria aurantii Ckll) 1325(زاده، ف و تقی. کریوخین، ج

 .27−29: 2شماره . هاي گیاهیبیماري

موسسه . درختان میوه ایران آفات) 1391. (و کمالی، ه. ، رضوانی، ع.ر کلیائی،

  .صفحه 466. ایران. تهران. پزشکی کشورتحقیقات گیاه

زیست شناسی شپشک آدرآلود مرکبات ) 1389. (مافی پاشاکالیی، ش

Plancococcus citri (Risso) (Hem., Coccidae)  در شرایط آزمایشگاهی و

صی تحقیقات فصلنامه تخص. نوسانات فصل آن در باغات مرکبات استان مازندران

  .225-237. 3، شماره 2شناسی جلد حشره

کنترل تلفیقی شپشک سفید عشقه ) 1393. (و دلخوانی، ا. ، اسماعیلی، م.ملکشی، ح

Aspiditous hederae Vallot اولین کنگره ملی گل . در فضاي سبز شهر تهران

 . کرج −مهرماه 30و  29. و گیاهان زینتی ایران

، یارمند، .ج.، فارسی، م.، عزیزخانی، ا.ر.پور، م، عارفی.صادقی، ا، .، کنشلو، ه.ر.منیري، و

شناسی هایی از زیستویژگی) 1389. (و مقدم، م. ا.، فرآشیانی، م.، امید، ر.ح
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در  (Moringa peregrina)روي گیاه گازرخ  Parlatoria cryptaشپشک 
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 .156−164، 2شماره  8جلد 
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